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 27.  децембар  2010. 
 

 
ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

157. На основу члана 47. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије « број 54/2009 и 73/10) , 

члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (``Службени гласник Републике Србије`` број 129/2007) и 

члана  35. став 1. тачка 2. Статута града Ваљева (“Службени  гласник града Ваљева” број 19/08), Скупштина града 

Ваљева  на седници одржаној дана   27. децембра  2010. године, донела је: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ВАЉЕВА 

ЗА 2010.ГОДИНУ – ТРЕЋИ РЕБАЛАНС 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о буџету града  Ваљева за 2010. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 13/09, 5/10 и 

10/10) члан 1. мења се и гласи: 

``Примања и издаци буџета града Ваљева за 2010. годину (у даљем тексту: буџет) примања и издаци по основу 

продаје, односно набавке финансијске имовине и датих кредита и задуживања и отплата дуга, утврђени су у следећим 

износима и то:  

 

  

Економска 

класификација 

Ребаланс III  за 

2010.годину 

1 2 3 

А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,РАСХОДА 

И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА     

I.УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА   1,431,617,505.14 

Текући приходи: 7 1,426,917,505.14 

1.Порески приходи 71 981,385,000.00 

1.1 Порез на доходак,добит и капиталне добитке 711 672,270,000.00 

1.2 Порез на добра и услуге 714 84,030,000.00 

1.3 Остали порески приходи 712+713+716+719 225,085,000.00 

2.Непорески приходи,од чега: 74 125,413,824.44 

-наплаћене камате 7411 3,000,000.00 

-накнада за коришћење простора и грађ.земљишта 7415 33,800,000.00 

-Приходи од продаје  добара и услуга 742 69,143,824.44 

-новчане казне и одузета имовинска корист 743 12,300,000.00 

-мешовити и неодређени приходи 745 7,170,000.00 

3.Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 

претходне године 772 2,400,000.00 

4.Донације 731+732+744 290,000.00 

5.Трансфери 733 317,428,680.70 

Примања од продаје нефинансијске имовине 8 4,700,000.00 
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Сопствени приходи буџетских корисника     

II.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ   1,660,950,000.00 

Текући расходи: 4 1,384,034,613.77 

1.Расходи за запослене 41 467,052,845.00 

2.Коришћење услуга и роба 42 194,601,319.00 

3.Отплата камата 44 14,500,000.00 

4.Субвенције 45 415,007,000.00 

5.Издаци за социјалну заштиту 47 30,852,150.00 

6.Остали расходи 48+49 107,122,319.77 

7.Текући и капитални трансфери 463 154,898,980.00 

Издаци за нефинансијску имовину 5 276,915,386.23 

III.БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ)  (I-II) (7+8)-(4+5) -229,332,494.86 

   

IV.Издаци за набавку финансијке имовине 62   

В.Отплата главнице   9,000,000.00 

1.Отплата главнице домаћим кредиторима 611 9,000,000.00 

2.Отплата главнице страним кредиторима 612   

Б.УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ( 

ДЕФИЦИТ) (III-IV-V)   -238,332,494.86 

   

V.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА     

VI .Примања од продаје финансијке имовине и 

задуживања 92+91 215,000,000.00 

VII.Издаци за набавку финансијке имовине и 

отплату главнице дуга 62+61 9,000,000.00 

VIII.Нето финансирање   206,000,000.00 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     321 23,332,494.86 

Укупна средства 3+7+8+9 1,669,950,000.00 

Укупни издаци 4+5+6 1,669,950,000.00 

 

 

Члан 2. 

Члан 2. мења се и гласи: 

``Буџет за 2010. годину састоји се од: 

1.Примања у износу од 1.669.950.000 динара и то: 

-пренета неутрошена средства из ранијих година (конто 321); 

-текући приходи (класа 700); 

-примања од продаја акција и робних резерви (конта 951 и 821); 

-примања од задуживања од пословних банака у земљи ( конто 911) 

2.Издатака у износу од 1.669.950.000 динара и то: 

-текући издаци (класа 400); 

-издаци за нефинансијску имовину (класа 500). 
-издаци за отплату главнице кредита ( класа 600) 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година користиће се за  измирење пренетих обавеза из 2009. године, као и 

за друге сврхе, а по Одлуци Скупштине града Ваљева.  
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Приходи буџета за 2010. годину - допунски буџет 

 Синт. Анал. Врста прихода План за 2010. допунск Индекс 
 Конто Конто  годину и буџет 

 1 2 3 4 5 6 

 I ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ  

 ГОДИНА 

 3213 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

 32131 Нераспорешени вишак прихода из ранијих година 23,332,494.86 23,332,494.86 100.00% 

 Укупно приходи 3213 23,332,494.86 23,332,494.86 100.00% 

 У К У П Н О  ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА  23,332,494.86 23,332,494.86 100.00% 

 СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА: 

 

 II ПОРЕЗИ 

 7110 Порез на доходак, добит и капиталну добит 

 71111 Порез на зараде 460,000,000.00 474,000,000.00 103.04% 

 71112 Порез на приход од самосталних делатности 70,000,000.00 74,000,000.00 105.71% 

 71114 Порез на приходе од поqопривреде и шумарства 300,000.00 120,000.00 40.00% 

 71114 Порез на приходе од земљишта 15,000,000.00 13,000,000.00 86.67% 
 71114 Порез на приходе од непокретности 29,000,000.00 31,950,000.00 110.17% 

 71114 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 3,000,000.00 3,500,000.00 116.67% 

 71116 Порез на приход од осигурања лица 50,000.00 60,000.00 120.00% 

 71118 Самодопринос за путеве 600,000.00 650,000.00 108.33% 

 71119 Порез на друге приходе 75,000,000.00 75,000,000.00 100.00% 

 71211 Порез на фонд зарада 30,000.00 25,000.00 83.33% 

 Укупно приходи 7110 652,980,000. 672,305,000. 102.96% 

 7130 Порез на имовину 

 71312 Порез на имовину 140,000,000.00 110,000,000.00 78.57% 

 71331 Порез на наслеђе и поклон 8,000,000.00 7,000,000.00 87.50% 

 71342 Порез на капиталне трансакције-пренос апсолутних права 50,000,000.00 53,000,000.00 106.00% 

 71361 Порез на акције на име и уделе 50,000.00 50,000.00 100.00% 

 Укупно приходи 7130 198,050,000. 170,050,000. 85.86% 

 7140 Порези на добра и услуге 

 71442 Комунална такса за приређ. муз. прогр. у угост. објект. 1,300,000.00 1,000,000.00 76.92% 
 71443 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 2,600,000.00 2,000,000.00 76.92% 

 71444 Средства за противпожарну заштиту 400,000.00 400,000.00 100.00% 

 71451 Накнада за изград.одржавање и кориш. локалних путева 19,000,000.00 20,500,000.00 107.89% 

 71451 Комунална такса за држање моторних возила 33,000,000.00 35,000,000.00 106.06% 

 71454 Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 1,600,000.00 2,000,000.00 125.00% 

 71454 Накнада за коришћење вода 0.00 50,000.00 0.00% 

 71454 Накнада за загађивање животне средине 8,000,000.00 8,000,000.00 100.00% 

 71455 Боравишна такса 3,500,000.00 3,000,000.00 85.71% 

 71456 Посебна накнада за заштиту животне средине 16,000,000.00 12,000,000.00 75.00% 
 71457 Комунална такса за држање средстава за игру 80,000.00 80,000.00 100.00% 

 71457 Комунална такса за држање кућних и егзотичних  3,000,000.00 0.00 0.00% 

 Укупно приходи 7140 88,480,000.00 84,030,000.00 94.97% 

 7160 Други порези 

 71611 Комунална такса на фирму 55,000,000.00 55,000,000.00 100.00% 
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 Укупно приходи 7160 55,000,000.00 55,000,000.00 100.00% 

 7330 Трансфери од других нивоа власти 

 73314 Текући трансфери од других нивоа власти-остало 18,354,193.00 18,428,680.70 100.41% 

 73314 Текући трансфери од др. нивоа власти у корист градова 299,000,000.00 299,000,000.00 100.00% 

 Укупно приходи 7330 317,354,193.00. 317,428,680.00 100.02% 

 7410 Приходи од имовине 

 74114 Камате на средства буџета градова 4,000,000.00 3,000,000.00 75.00% 

 74151 Накнаде за коришћење минералних сировина 2,800,000.00 2,800,000.00 100.00% 

 74153 Комунална такса за коришћ. простора на јавним површ. 6,000,000.00 6,000,000.00 100.00% 
 74153 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 25,000,000.00 25,000,000.00 100.00% 

 Укупно приходи 7410 37,800,000.00 36,800,000.00 97.35% 

 7420 Приходи од продаје добара и услуга 

 74214 Приходи од давања у закуп непокретности 135,000,000.00 4,500,000.00 3.33% 
 74224 Трошкови пореског и прекршајног поступка 4,000.00 4,000.00 100.00% 

 74224 Градске административне таксе 12,000,000.00 12,000,000.00 100.00% 

 74225 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 40,433,555.14 50,639,824.44 125.24% 

 74234 Приходи који својом дел.остваре орг.градова 700,000.00 2,000,000.00 285.71% 

 Укупно приходи 7420 188,137,555. 69,143,824.44 36.75% 

 7430 Новчане казне и одузета имовинска корист 

 74332 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 12,000,000.00 12,000,000.00 100.00% 

 74334 Приходи од новчаних казни у корист нивоа градова 200,000.00 300,000.00 150.00% 

 Укупно приходи 7430 12,200,000.00 12,300,000.00 100.82% 

 7441 Текући трансфери од физичких и правних лица 

 74414 Текући  добровољни трансфери од физичких и правних  290,000.00 290,000.00 100.00% 

 Укупно приходи 7441 290,000.00 290,000.00 100.00% 

 7450 Мешовити и неодређени приходи 

 74514 Део добити ЈП у корист градова 4,170,000.00 4,170,000.00 100.00% 
 74514 Остали приходи у корист нивоа градова 1,800,000.00 3,000,000.00 166.67% 

 Укупно приходи 7450 5,970,000.00 7,170,000.00 120.10% 

 7711 Меморандумске ставке 

 77110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 2,400,000.00 2,400,000.00 100.00% 

 Укупно приходи 7711 2,400,000.00 2,400,000.00 100.00% 

 8211 Примања од продаје робних резерви 

 82114 Примања од продаје робних резерви 4,700,000.00 4,700,000.00 100.00% 

 Укупно приходи 8211 4,700,000.00 4,700,000.00 100.00% 

 9114 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 

 91144 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 200,000,000.00 200,000,000.00 100.00% 

 Укупно приходи 9114 200,000,000. 200,000,000. 100.00% 

 9219 Примања од продаје 

 92195 Примања од продаје акција 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00% 
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 Укупно приходи 9219 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00% 

 У К У П Н О  ПОРЕЗИ: 1,778,361,748.141,646,617,505.14 92.59% 

 У К У П Н О 1,801,694,243.00 1,669,950,000.00 92.69% 

Члан 3. 

Члан 3. мења се и гласи: 

``У сталну  буџетску резерву града Ваљева издваја се 1.000.000 динара, а у текућу буџетску резерву 706.458 динара.`` 

 
Члан 4. 

Члан 4. мења се и гласи: 

`` Средства буџета у укупном износу од 1.669.950.000 динара распоређују  се по корисницима и  врстама издатака и 

то:  

 

План расхода за 2010. годину   општи део 

 раздео екон. Опис позиције План за 2010. Ребаланс за  Индекс 

 ф-ја клас.  годину 2010. годину 

 1 2 3 4 5 6 

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

 1 411 Плате и додаци запослених 379,438,000.00 379,438,000.00 100.00% 

 2 412 Социјални доприноси 68,188,322.00 68,188,322.00 100.00% 

 3 413 Накнаде у натури-превоз радника и др. 1,890,000.00 1,940,000.00 102.65% 

 4 414 Социјална давања запосленима 9,299,523.00 8,899,523.00 95.70% 

 5 415 Накнада трошкова за запослене 2,382,000.00 2,382,000.00 100.00% 

 6 416 Награде, бонуси, остали расходи 7,405,000.00 6,205,000.00 83.79% 

 УКУПНО РАЗДЕО РАСХОДИ ЗА  468,602,845. 467,052,845. 

 ЗАПОСЛЕНЕ: 

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 

 7 421 Стални трошкови 56,638,000.00 56,138,000.00 99.12% 
 8 422 Трошкови  путовања 2,505,477.00 2,390,477.00 95.41% 

 9 423 Услуге по уговору 46,455,243.00 43,862,243.00 94.42% 

 10 424 Специјализоване услуге 27,811,600.00 25,441,600.00 91.48% 

 11 425 Текуће поправке и одржавање 17,133,799.00 17,088,799.00 99.74% 

 12 426 Материјал 50,139,960.00 49,680,200.00 99.08% 

 УКУПНО РАЗДЕО КОРИШЋЕЊЕ  200,684,079. 194,601,319. 

 УСЛУГА И РОБА: 

44 ОТПЛАТА КАМАТА 

 13 441 Отплата камата 15,000,000.00 14,500,000.00 96.67% 

 УКУПНО РАЗДЕО ОТПЛАТА  15,000,000.00 14,500,000.00 
 КАМАТА: 

45 СУБВЕНЦИЈЕ 

 14 451 Субвенције 495,753,000.00 415,007,000.00 83.71% 

 УКУПНО РАЗДЕО СУБВЕНЦИЈЕ: 495,753,000. 415,007,000. 



Страна 6 Службени гласник града Ваљева       27.  децембар  2010. године Број 13 

 
46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

 15 463 Донације и трансфери 153,748,980.00 151,898,980.00 98.80% 
 16 465 Остале дотације и трансфери 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00% 

 УКУПНО РАЗДЕО ДОНАЦИЈЕ И  156,748,980. 154,898,980. 
 ТРАНСФЕРИ: 

 

47 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 

 17 472 Накнада из буџета 31,402,150.00 30,852,150.00 98.25% 

 УКУПНО РАЗДЕО ПРАВА ИЗ  31,402,150.00 30,852,150.00 
 СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА: 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 18 481 Дотације 67,277,340.00 64,883,000.00 96.44% 
 19 482 Порези,таксе,казне 43,335,648.00 31,332,000.00 72.30% 

 20 483 Судска извршења 5,552,000.00 4,052,000.00 72.98% 

 21 484 Накнада штете услед елементарних непогода 5,098,861.77 5,098,861.77 100.00% 

 22 485 Остале накнаде  штете 0.00 50,000.00 0.00% 

 УКУПНО РАЗДЕО ОСТАЛИ  121,263,849. 105,415,861. 
 РАСХОДИ: 

49 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ  
 БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ  

 23 499 Стална буџетска резерва 2,348,953.00 1,706,458.00 72.65% 

 УКУПНО РАЗДЕО  2,348,953.00 1,706,458.00 
 АДМИНИСТРАТИВНИ  

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 

 24 511 Индустријска  зона-објекти 214,410,200.00 191,610,200.00 89.37% 
 25 512 Машине и опрема 8,355,186.23 7,880,186.23 94.31% 

 26 515 Споменик борцима 3,625,000.00 3,425,000.00 94.48% 

 УКУПНО РАЗДЕО ОСНОВНА  226,390,386. 202,915,386. 
 СРЕДСТВА: 

52 ЗАЛИХЕ 

 27 521 Робне резерве 6,500,000.00 6,000,000.00 92.31% 

 УКУПНО РАЗДЕО ЗАЛИХЕ: 6,500,000.00 6,000,000.00 

54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 

 28 541 Индустријска зона-земљиште 68,000,000.00 68,000,000.00 100.00% 

 УКУПНО РАЗДЕО ПРИРОДНА  68,000,000.00 68,000,000.00 
 ИМОВИНА: 

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 
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 29 611 Отплата главнице кредита 9,000,000.00 9,000,000.00 100.00% 

 УКУПНО РАЗДЕО ОТПЛАТА  9,000,000.00 9,000,000.00 

 ГЛАВНИЦЕ: 

 

 У К У П Н О 1,801,694,243.00 1,669,950,000.00 

 Расходи буџета за 2010. годину - допунски буџет 

 Синт. Анал. Врста прихода План за 2010. допунск Индекс 

 Конто Конто  годину и буџет 

 1 2 3 4 5 6 

 1 СКУПШТИНА ГРАДА 

 110 

 001  СКУПШТИНА  ГРАДА - 110 

 1 411 Плате и додаци запослених 2,200,000.00 2,200,000.00 100.00% 

 2 412 Социјални доприноси 400,000.00 400,000.00 100.00% 

 3 416 Награде, бонуси, остали расходи 5,700,000.00 4,700,000.00 82.46% 

 4 421 Стални трошкови 80,000.00 80,000.00 100.00% 
 5 422 Трошкови  путовања 30,000.00 30,000.00 100.00% 

 6 423 Услуге по уговору 1,490,000.00 1,490,000.00 100.00% 

 7 424 Специјализоване услуге 30,000.00 10,000.00 33.33% 

 8 426 Материјал 30,000.00 30,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 426 9,960,000.00 8,940,000.00 89.76% 

 002  Остали расходи - 160 

 9 481 Дотације политичким странкама 1,484,340.00 1,352,000.00 91.08% 

 Укупно расходи 481 1,484,340.00 1,352,000.00 91.08% 

 У К У П Н О  СКУПШТИНА ГРАДА: 11,444,340.00 10,292,000.00 89.93% 

 

 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА И ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 110 

 001  ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА И ГРАДСКО ВЕЋЕ - 110 

 10 411 Плате и додаци запослених 5,100,000.00 5,100,000.00 100.00% 
 11 412 Социјални доприноси 901,000.00 901,000.00 100.00% 

 12 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1,500,000.00 1,300,000.00 86.67% 

 13 421 Стални трошкови 430,000.00 430,000.00 100.00% 

 14 422 Трошкови путовања 500,000.00 400,000.00 80.00% 

 15 423 Услуге по уговору 7,350,000.00 7,350,000.00 100.00% 

 16 424 Специјализоване услуге 100,000.00 50,000.00 50.00% 
 17 426 Материјал 434,760.00 435,000.00 100.06% 

 18 481 Дотације осталим непрофитним организацијама 100,000.00 100,000.00 100.00% 

 19 481 Дотације-чланарина заједници градова 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00% 

 20 515 Споменик борцима 1,500,000.00 1,300,000.00 86.67% 

 Укупно расходи 515 18,915,760.00 18,366,000.00 97.09% 

 002  Издаци за јавну безбедност - 320 

 21 463 Издаци за јавну безбедност 500,000.00 400,000.00 80.00% 

 Укупно расходи 463 500,000.00 400,000.00 80.00% 

 003  Буџетска резерва - 130 
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 22 499 Стална буџетска резерва 1,372,289.00 1,000,000.00 72.87% 

 23 499 Текућа буџетска резерва 976,664.00 706,458.00 72.33% 

 Укупно расходи 499 2,348,953.00 1,706,458.00 72.65% 

 004  Донације - 411 

 24 463 Учешће у донаторским пројектима 0.00 0.00 0.00% 

 Укупно расходи 463 0.00 0.00 0.00% 

 005  Накнаде из буџета - 070 

 25 472 Накнада за образовање -ЛПА 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00% 

 26 472 Накнаде из буџета у случају смрти 400,000.00 200,000.00 50.00% 

 27 472 Накнаде из буџета за храниоце породица 900,000.00 550,000.00 61.11% 

 28 472 Накнаде из буџета за образовање 7,520,000.00 7,520,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 472 9,820,000.00 9,270,000.00 94.40% 

 006  Фонд за путеве - 490 

 29 451 Инвестиције фонда за путеве 4,500,000.00 3,000,000.00 66.67% 

 Укупно расходи 451 4,500,000.00 3,000,000.00 66.67% 

 007  Фонд за путеве-Дирекција - 460 

 30 451 Дирекција-локални путеви 90,000,000.00 102,000,000.00 113.33% 

 Укупно расходи 451 90,000,000.00 102,000,000.00 113.33% 

 008  Инвестиције фонда за грађевинско земљиште - 660 

 31 451 Дивчибаре-Гајина-пројектна документација 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00% 

 32 451 ГИС 1,000,000.00 0.00 0.00% 
 33 451 Хала спортова 21,000,000.00 0.00 0.00% 

 34 451 Изградња школе у Брђанима 25,000,000.00 1,500,000.00 6.00% 

 35 451 ЈАЗ 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00% 

 36 451 ЈКП Видрак-опремање 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00% 

 37 451 ЈП ОСА-станоградња 2,000,000.00 0.00 0.00% 

 38 451 Канализациона и водоводна мрежа-Горић,Дупљај 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00% 

 39 451 Обданиште 10,000,000.00 2,450,000.00 24.50% 

 40 451 Постројење за пречишћавање воде у Каменици 226,000.00 220,000.00 97.35% 

 41 451 Регионална депонија 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00% 

 42 451 Сеоски водоводи 5,000,000.00 4,900,000.00 98.00% 

 43 451 Субвенције ЈП Колубара-Брана Ровни 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00% 
 44 451 Трансфер станица 4,100,000.00 4,010,000.00 97.80% 

 45 451 Учешће у изградwи Храма и верских објеката 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00% 

 46 451 Улагање у градски саобраћај 12,000,000.00 11,000,000.00 91.67% 

 47 451 Урбанист.планови 2,000,000.00 0.00 0.00% 

 48 451 Водовод Боричевац и Градац 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00% 

 49 451 Затворен базен 0.00 0.00 0.00% 

 50 511 Индустријска  зона-објекти 132,000,000.00 132,000,000.00 100.00% 

 51 511 Топлификација 76,000,000.00 54,000,000.00 71.05% 

 52 541 Индустријска зона-земљиште 68,000,000.00 68,000,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 541 392,626,000.00 312,380,000.00 79.56% 

 009  Инвестиције фонда за грађевинско земљиште - 620 

 53 451 Дирекција-општа комунална потрошња 202,280,000.00 204,280,000.00 100.99% 
 54 451 Дирекција-улице 50,000,000.00 16,000,000.00 32.00% 

 Укупно расходи 451 252,280,000.00 220,280,000.00 87.32% 
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 010  Месне заједнице - 160 

 55 421 Стални тро{кови 300,000.00 200,000.00 66.67% 
 56 423 Услуге по уговору 110,000.00 12,000.00 10.91% 

 57 425 Текуће поправке и одржавање 200,000.00 160,000.00 80.00% 

 58 426 Материјал 100,000.00 15,000.00 15.00% 

 59 481 Избори у МЗ 200,000.00 6,000.00 3.00% 

 Укупно расходи 481 910,000.00 393,000.00 43.19% 
 

 011  Дирекција за робне резерве - 420 

 60 411 Плате и додаци запослених 5,273,000.00 5,273,000.00 100.00% 
 61 412 Социјални доприноси 945,000.00 945,000.00 100.00% 

 62 414 Социјална давања запосленима 100,000.00 100,000.00 100.00% 

 63 421 Стални трошкови 260,000.00 260,000.00 100.00% 

 64 422 Трошкови путовања 220,000.00 220,000.00 100.00% 

 65 423 Услуге по уговору 490,000.00 490,000.00 100.00% 

 66 424 Специјализоване услуге 670,000.00 670,000.00 100.00% 

 67 425 Текуће поправке и одржавање 100,000.00 100,000.00 100.00% 

 68 426 Материјал 400,000.00 400,000.00 100.00% 
 69 482 Порези,таксе,казне 130,000.00 130,000.00 100.00% 

 70 512 Машине и опрема 110,000.00 110,000.00 100.00% 

 71 521 Робне резерве 6,500,000.00 6,000,000.00 92.31% 

 Укупно расходи 521 15,198,000.00 14,698,000.00 96.71% 

 012  Субвенције - 480 

 72 451 Програм уређења пољопривредног земљишта 6,800,000.00 6,800,000.00 100.00% 

 73 451 Субвенције у пољопривреди 8,500,000.00 8,000,000.00 94.12% 

 74 451 Субвенције за запошљавање 10,000,000.00 9,500,000.00 95.00% 

 Укупно расходи 451 25,300,000.00 24,300,000.00 96.05% 

 013  Заштита животне средине - 560 

 75 424 Специјализоване услуге 2,700,000.00 2,700,000.00 100.00% 
 76 481 ЈКП Видрак-чишћење депонија по налогу инспекције 300,000.00 0.00 0.00% 

 Укупно расходи 481 3,000,000.00 2,700,000.00 90.00% 

 014  Дотације - 850 

 77 481 Дотације -РХНЗ-противградна станица 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00% 
 78 481 Дотације за туризам 8,500,000.00 8,500,000.00 100.00% 

 79 481 Дотације-БИД зона 1,200,000.00 1,100,000.00 91.67% 

 80 481 Дотације-ЈКП Видрак-азил 3,000,000.00 2,900,000.00 96.67% 

 81 481 Дотације-Канцеларија народног посланика 133,000.00 15,000.00 11.28% 

 82 481 Дотације-Канцеларија за младе 134,000.00 134,000.00 100.00% 

 83 481 Дотације-Канцеларија за рурални развој 134,000.00 134,000.00 100.00% 
 84 481 Дотације-Комесеријат за избеглице 300,000.00 300,000.00 100.00% 

 85 481 Дотације-локални акциони план за образовање Рома 700,000.00 450,000.00 64.29% 

 86 481 Дотације-Оса 6,500,000.00 6,000,000.00 92.31% 

 87 481 Дотације-трошкови туристичке пропаганде 1,600,000.00 1,600,000.00 100.00% 

 88 481 Дотације-Удружења учесника рата 1,200,000.00 1,200,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 481 24,901,000.00 23,833,000.00 95.71% 
 

 015  Остали расходи буџета - 490 

 89 421 Стални трошкови-трошкови платног промета 3,500,000.00 3,500,000.00 100.00% 
 90 423 Рушење бесправно подигнутих објеката 0.00 0.00 0.00% 

 91 423 Услуге по уговору 550,000.00 350,000.00 63.64% 
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 92 424 Пољопривредна стратегија 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00% 

 93 424 Специјализоване услуге 4,000,000.00 3,500,000.00 87.50% 

 94 424 Стратегија безбедности 4,000,000.00 3,100,000.00 77.50% 
 95 424 Стратегија за младе 200,000.00 0.00 0.00% 

 96 424 Учешће града у прив.манифестацијама-СПРЕГ 500,000.00 500,000.00 100.00% 

 97 424 Учешће градау пољопривредним манифестацијама 200,000.00 200,000.00 100.00% 

 98 441 Отплата камата 15,000,000.00 14,500,000.00 96.67% 

 99 482 Порези, обавезе, таксе, казне 43,003,648.00 31,000,000.00 72.09% 

 100 483 Судска извршења 4,000,000.00 2,500,000.00 62.50% 

 101 484 Накнада штете услед елементарних непогода 5,098,861.77 5,098,861.77 100.00% 

 102 611 Отплата главнице кредита 9,000,000.00 9,000,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 611 90,552,509.77 74,748,861.77 82.55% 

 016  Дирекција за урбанизам и изградњу Ваљева - 410 

 103 411 Плате и додаци запослених 23,949,000.00 23,949,000.00 100.00% 
 104 412 Социјални доприноси 4,341,000.00 4,341,000.00 100.00% 

 105 414 Социјална давања запосленима 300,000.00 300,000.00 100.00% 

 106 421 Стални трошкови 1,550,000.00 1,550,000.00 100.00% 

 107 422 Трошкови путовања 50,000.00 50,000.00 100.00% 

 108 423 Услуге по уговору 950,000.00 850,000.00 89.47% 

 109 425 Текуће поправке и одржавање 1,700,000.00 1,700,000.00 100.00% 

 110 426 Материјал 1,350,000.00 1,525,000.00 112.96% 

 111 512 Машине и опрема 100,000.00 25,000.00 25.00% 

 Укупно расходи 512 34,290,000.00 34,290,000.00 100.00% 

 017  Завод за јавно здравље - 760 

 112 424 Пројекат Кад порастем бићу здрав 875,000.00 175,000.00 20.00% 

 Укупно расходи 424 875,000.00 175,000.00 20.00% 

 У К У П Н О  ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА И  966,017,222.77 842,540,319.77 87.22% 
 ГРАДСКО ВЕЋЕ: 

 

 3 ГРАДСКА УПРАВА 

 410 

 001  Градска управа за локални развој,привреду,урбанизам и  
 ком.послове - 410 

 113 411 Плате и додаци запослених 74,911,000.00 74,911,000.00 100.00% 

 114 412 Социјални доприноси 13,474,000.00 13,474,000.00 100.00% 

 115 413 Накнаде у натури-превоз радника и др. 600,000.00 600,000.00 100.00% 

 116 414 Социјална давања запосл.-отпремнине, стипендије,  4,120,000.00 4,120,000.00 100.00% 

 117 415 Накнада трошкова за запослене 100,000.00 100,000.00 100.00% 

 118 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 0.00 0.00% 
 119 421 Стални трошкови 6,800,000.00 6,800,000.00 100.00% 

 120 422 Трошкови путовања 600,000.00 600,000.00 100.00% 

 121 423 Услуге по уговору 4,700,000.00 4,700,000.00 100.00% 

 122 424 Специјализоване услуге 100,000.00 100,000.00 100.00% 

 123 425 Текуће поправке и одржавање 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00% 

 124 426 Материјал 6,500,000.00 6,500,000.00 100.00% 

 125 481 Дотације осталим непрофитним организацијама 500,000.00 500,000.00 100.00% 

 126 482 Порези,таксе,казне нам. од јед. нив. 60,000.00 60,000.00 100.00% 

 127 511 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00 0.00% 

 128 512 Машине и опрема 1,350,000.00 1,350,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 512 115,815,000.00 115,815,000.00 100.00% 

 002  Градска управаза друш.делатн.,финансије,имовинске и  
 инспекцијске послове - 410 
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 129 411 Плате и додаци запослених 92,215,000.00 92,215,000.00 100.00% 

 130 412 Социјални доприноси 16,615,000.00 16,615,000.00 100.00% 

 131 413 Накнаде у натури 500,000.00 550,000.00 110.00% 
 132 414 Социјална давања запосленима 2,700,000.00 1,700,000.00 62.96% 

 133 415 Накнада трошкова за запослене 450,000.00 450,000.00 100.00% 

 134 416 Награде,бонуси и остали расходи 0.00 0.00 0.00% 

 135 421 Стални трошкови 8,900,000.00 8,900,000.00 100.00% 

 136 422 Трошкови путовања 400,000.00 400,000.00 100.00% 

 137 423 Услуге по уговору 4,200,000.00 3,500,000.00 83.33% 

 138 424 Специјализоване услуге 160,000.00 160,000.00 100.00% 

 139 425 Текуће поправке и одржавање 2,021,199.00 2,021,199.00 100.00% 

 140 426 Материјал 7,000,000.00 7,600,000.00 108.57% 

 141 481 Дотације осталим непрофитним организацијама 600,000.00 600,000.00 100.00% 

 142 482 Порези,обавезе,таксе 70,000.00 70,000.00 100.00% 
 143 485 Остале накнаде штете 0.00 50,000.00 0.00% 

 144 511 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00 0.00% 

 145 512 Машине и опрема 1,195,186.23 1,195,186.23 100.00% 

 Укупно расходи 512 137,026,385.23 136,026,385.23 99.27% 
 

 201  ОШ Прва основна школа - 912 

 146 463 413-Накнаде у натури 353,000.00 353,000.00 100.00% 

 147 463 415-Накнаде за запослене 135,000.00 135,000.00 100.00% 

 148 463 421-Стални трошкови- огрев 4,131,000.00 4,056,000.00 100.00% 
 149 463 421-Стални трошкови- остали 1,480,000.00 1,555,000.00 105.07% 

 150 463 422-Превоз ученика 180,000.00 180,000.00 100.00% 

 151 463 422-Трошкови путовања 100,000.00 100,000.00 100.00% 

 152 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 220,000.00 220,000.00 100.00% 

 153 463 424-Специјализоване услуге 35,000.00 35,000.00 100.00% 

 154 463 425-Текуће поправке и одржавање 1,055,000.00 1,055,000.00 92.89% 

 155 463 426-Материјал 480,000.00 480,000.00 100.00% 

 156 463 511-Зграде и грађевински објекти 1,022,000.00 1,022,000.00 100.00% 

 157 463 512-Машине и опрема 500,000.00 500,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 463 9,691,000.00 9,691,000.00 100.00% 

 202  ОШ Владика Николај - 912 

 158 463 413-Накнаде у натури 540,000.00 540,000.00 100.00% 
 159 463 415-Накнада за запослене 105,000.00 105,000.00 100.00% 

 160 463 421-Стални трошкови - огрев 1,035,000.00 1,035,000.00 96.62% 

 161 463 421-Стални трошкови - остали 1,555,000.00 1,590,000.00 102.25% 

 162 463 422-Превоз ученика 770,000.00 770,000.00 100.00% 

 163 463 422-Трошкови путовања 15,000.00 15,000.00 100.00% 

 164 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 130,000.00 130,000.00 100.00% 

 165 463 425-Текуће поправке и одржавање 850,000.00 815,000.00 100.00% 

 166 463 426-Материјал 250,000.00 250,000.00 100.00% 

 167 463 511-Зграде и грађевински објекти 500,000.00 500,000.00 100.00% 

 168 463 512-Машине и опрема 326,000.00 326,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 463 6,076,000.00 6,076,000.00 100.00% 

 203  ОШ Андра Савчић - 912 

 169 463 413-Накнаде у натури 280,000.00 280,000.00 100.00% 

 170 463 415-Накнада за запослене 197,000.00 197,000.00 100.00% 

 171 463 421-Стални трошкови - огрев 3,306,000.00 3,006,000.00 90.93% 

 172 463 421-Стални трошкови - остали 1,036,000.00 936,000.00 90.35% 

 173 463 422-Превоз ученика 322,000.00 322,000.00 100.00% 

 174 463 422-Трошкови путовања 54,000.00 54,000.00 100.00% 

 175 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 161,000.00 161,000.00 100.00% 

 176 463 424-Специјализоване услуге 8,000.00 8,000.00 100.00% 
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 177 463 425-Текуће поправке и одржавање 700,000.00 700,000.00 100.00% 

 178 463 426-Материјал 265,000.00 265,000.00 100.00% 

 179 463 482-Новчане казне 0.00 0.00 0.00% 
 180 463 511-Зграде и грађевински објекти 585,000.00 585,000.00 100.00% 

 181 463 512-Машине и опрема 350,000.00 350,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 463 7,264,000.00 6,864,000.00 94.49% 
 

 204  ОШ Нада Пурић - 912 

 182 463 413-Накнаде у натури 132,000.00 132,000.00 100.00% 

 183 463 415-Накнада за запослене 256,000.00 256,000.00 100.00% 

 184 463 421-Стални трошкови - огрев 3,536,000.00 3,536,000.00 100.00% 
 185 463 421-Стални трошкови - остали 1,448,000.00 1,348,000.00 93.09% 

 186 463 422-Превоз ученика 731,000.00 641,000.00 87.69% 

 187 463 422-Трошкови путовања 64,000.00 64,000.00 100.00% 

 188 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 120,000.00 120,000.00 100.00% 

 189 463 424-Специјализоване услуге 7,000.00 7,000.00 100.00% 

 190 463 425-Текуће поправке и одржавање 700,000.00 700,000.00 100.00% 

 191 463 426-Материјал 344,000.00 344,000.00 100.00% 

 192 463 511-Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00 0.00% 

 193 463 512-Машине и опрема 500,000.00 500,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 463 7,838,000.00 7,648,000.00 97.58% 

 205  ОШ Сестре Илић - 912 

 194 463 413-Накнада у натури 188,000.00 188,000.00 100.00% 
 195 463 415-Накнада за запослене 62,000.00 62,000.00 100.00% 

 196 463 421-Стални трошкови - огрев 1,910,000.00 1,910,000.00 100.00% 

 197 463 421-Стални трошкови - остали 1,880,000.00 1,880,000.00 100.00% 

 198 463 422-Превоз ученика 100,000.00 100,000.00 100.00% 

 199 463 422-Трошкови путовања 100,000.00 100,000.00 100.00% 

 200 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 312,930.00 312,930.00 100.00% 

 201 463 425-Текуће поправке и одржавање 804,000.00 804,000.00 100.00% 

 202 463 426-Материјал 490,000.00 490,000.00 100.00% 

 203 463 511-Зграде и грађевински објекти 995,000.00 995,000.00 100.00% 

 204 463 512-Машине и опрема 365,000.00 365,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 463 7,206,930.00 7,206,930.00 100.00% 

 206  ОШ Милован Глишић - 912 

 205 463 413-Накнаде у натури 165,500.00 165,500.00 100.00% 
 206 463 415-Накнада за запослене 330,000.00 330,000.00 100.00% 

 207 463 421-Стални трошкови - огрев 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00% 

 208 463 421-Стални трошкови - остали 1,450,500.00 1,450,500.00 100.00% 

 209 463 422-Превоз ученика 1,155,000.00 1,155,000.00 100.00% 

 210 463 422-Трошкови путовања 50,000.00 50,000.00 100.00% 

 211 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 200,000.00 200,000.00 100.00% 

 212 463 424-Специјализоване услуге 20,000.00 20,000.00 100.00% 

 213 463 425-Текуће поправке и одржавање 688,000.00 688,000.00 100.00% 

 214 463 426-Материјал 336,000.00 336,000.00 100.00% 
 215 463 511-Зграде и грађевински објекти 1,522,000.00 1,522,000.00 100.00% 

 216 463 512-Машине и опрема 301,000.00 301,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 463 7,518,000.00 7,518,000.00 100.00% 
 

 207  ОШ Десанка Максимовић - 912 

 217 463 413-Накнаде у натури 389,000.00 389,000.00 100.00% 

 218 463 415-Накнада за запослене 481,000.00 481,000.00 100.00% 

 219 463 421-Стални трошкови - огрев 3,155,000.00 3,155,000.00 100.00% 



Број 13 Службени гласник града Ваљева       27.  децембар  2010. године Страна 13 

 
 220 463 421-Стални трошкови - остали 1,140,000.00 1,140,000.00 100.00% 

 221 463 422-Превоз ученика 87,000.00 87,000.00 100.00% 

 222 463 422-Трошкови путовања 49,000.00 49,000.00 100.00% 
 223 463 423-Услуге по уговору 165,000.00 165,000.00 100.00% 

 224 463 424-Специјализоване услуге 8,000.00 8,000.00 100.00% 

 225 463 425-Текуће поправке и одржавање 450,000.00 450,000.00 100.00% 

 226 463 426-Материјал 350,000.00 350,000.00 100.00% 

 227 463 511-Зграде и грађевински објекти 252,000.00 252,000.00 100.00% 

 228 463 512-Машине и опрема 320,000.00 320,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 463 6,846,000.00 6,846,000.00 100.00% 

 208  ОШ Милош Марковић - Лесковице - 912 

 229 463 413-Накнаде у натури 180,000.00 180,000.00 100.00% 

 230 463 415-Накнада за запослене 890,000.00 890,000.00 100.00% 

 231 463 421-Стални трошкови - огрев 800,000.00 800,000.00 100.00% 
 232 463 421-Стални трошкови - остали 478,000.00 478,000.00 100.00% 

 233 463 422-Превоз ученика 1,030,000.00 930,000.00 90.29% 

 234 463 422-Трошкови путовања 72,000.00 72,000.00 100.00% 

 235 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 125,000.00 125,000.00 100.00% 

 236 463 424-Специјализоване услуге 50,000.00 50,000.00 100.00% 

 237 463 425-Текуће поправке и одржавање 700,000.00 700,000.00 100.00% 

 238 463 426-Материјал 270,000.00 270,000.00 100.00% 

 239 463 511-Зграде и грађевински објекти 310,000.00 310,000.00 100.00% 

 240 463 512-Машине и опрема 300,000.00 300,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 463 5,205,000.00 5,105,000.00 98.08% 

 209  ОШ Илија Бирчанин - Ставе - 912 

 241 463 415-Накнада за запослене 1,285,000.00 1,342,000.00 104.44% 
 242 463 421-Стални трошкови - огрев 570,000.00 570,000.00 100.00% 

 243 463 421-Стални трошкови - остали 367,000.00 367,000.00 100.00% 

 244 463 422-Превоз ученика 960,000.00 912,000.00 95.00% 

 245 463 422-Трошкови путовања 40,000.00 40,000.00 100.00% 

 246 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 76,000.00 76,000.00 100.00% 

 247 463 424-Специјализоване услуге 92,000.00 92,000.00 100.00% 

 248 463 425-Текуће поправке и одржавање 600,000.00 591,000.00 98.50% 

 249 463 426-Материјал 193,000.00 193,000.00 100.00% 

 250 463 482-Новчане казне 0.00 0.00 0.00% 

 251 463 511-Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00 0.00% 
 252 463 512-Машине и опрема 100,000.00 100,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 463 4,283,000.00 4,283,000.00 100.00% 

 

 210  ОШ Драгољуб Илић- Драчић - 912 

 253 463 415-Накнада за запослене 800,000.00 800,000.00 100.00% 

 254 463 421-Стални трошкови - огрев 1,350,000.00 1,350,000.00 100.00% 

 255 463 421-Стални трошкови - остали 800,000.00 800,000.00 100.00% 

 256 463 422-Превоз ученика 1,900,000.00 1,900,000.00 100.00% 

 257 463 422-Трошкови путовања 30,000.00 30,000.00 100.00% 
 258 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 110,000.00 110,000.00 100.00% 

 259 463 424-Специјализоване услуге 10,000.00 10,000.00 100.00% 

 260 463 425-Текуће поправке и одржавање 550,000.00 550,000.00 100.00% 

 261 463 426-Материјал 221,000.00 221,000.00 100.00% 

 262 463 511-Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00 0.00% 

 263 463 512-Машине и опрема 100,000.00 100,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 463 5,871,000.00 5,871,000.00 100.00% 

 211  ОШ Стеван Филиповић - Дивци - 912 
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 264 463 415-Накнада за запослене 845,500.00 890,000.00 105.26% 

 265 463 421-Стални трошкови - огрев 1,544,500.00 1,544,500.00 100.00% 

 266 463 421-Стални трошкови - остали 750,000.00 712,500.00 95.00% 
 267 463 422-Превоз ученика 565,000.00 593,500.00 105.04% 

 268 463 422-Трошкови путовања 30,000.00 30,000.00 100.00% 

 269 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 150,000.00 150,000.00 100.00% 

 270 463 424-Специјализоване услуге 50,000.00 50,000.00 100.00% 

 271 463 425-Текуће поправке и одржавање 470,000.00 446,500.00 95.00% 

 272 463 426-Материјал 270,000.00 258,000.00 95.56% 

 273 463 511-Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00 0.00% 

 274 463 512-Машине и опрема 155,000.00 155,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 463 4,830,000.00 4,830,000.00 100.00% 

 212  ОШ Здравко Јовановић - Поћута - 912 

 275 463 413-Накнаде у натури 51,000.00 51,000.00 100.00% 
 276 463 415-Накнада за запослене 950,000.00 950,000.00 100.00% 

 277 463 421-Стални трошкови - огрев 445,000.00 445,000.00 100.00% 

 278 463 421-Стални трошкови - остали 400,000.00 400,000.00 100.00% 

 279 463 422-Превоз ученика 1,050,000.00 960,000.00 91.43% 

 280 463 422-Трошкови путовања 30,000.00 30,000.00 100.00% 

 281 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 96,000.00 96,000.00 100.00% 

 282 463 424-Специјализоване услуге 65,000.00 65,000.00 100.00% 

 283 463 425-Текуће поправке и одржавање 625,000.00 625,000.00 100.00% 

 284 463 426-Материјал 230,000.00 230,000.00 100.00% 

 285 463 511-Зграде и објекти 0.00 0.00 0.00% 

 286 463 512-Машине и опрема 370,000.00 370,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 463 4,312,000.00 4,222,000.00 97.91% 

 

 213  ОШ Свети Сава - Попучке - 912 

 287 463 415-Накнада за запослене 550,000.00 550,000.00 100.00% 

 288 463 421-Стални трошкови - огрев 568,000.00 568,000.00 100.00% 

 289 463 421-Стални трошкови - остали 406,000.00 406,000.00 100.00% 

 290 463 422-Превоз ученика 370,000.00 370,000.00 100.00% 

 291 463 422-Трошкови путовања 35,000.00 35,000.00 100.00% 

 292 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 100,000.00 100,000.00 100.00% 

 293 463 424-Специјализоване услуге 25,000.00 25,000.00 100.00% 

 294 463 425-Текуће поправке и одржавање 670,000.00 670,000.00 100.00% 

 295 463 426-Материјал 235,000.00 235,000.00 100.00% 

 296 463 511-Зграде и грађевински објекти 430,000.00 430,000.00 100.00% 

 297 463 512-Машине и опрема 220,000.00 220,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 463 3,609,000.00 3,609,000.00 100.00% 

 214  ОШ Прота М. Ненадовић-Бранковина - 912 

 298 463 413-Накнаде у натури 0.00 0.00 0.00% 

 299 463 415-Накнада за запослене 1,715,000.00 1,429,000.00 83.32% 

 300 463 421-Стални трошкови - огрев 593,000.00 593,000.00 100.00% 

 301 463 421-Стални трошкови - остали 614,000.00 614,000.00 100.00% 
 302 463 422-Превоз ученика 1,147,000.00 1,233,000.00 107.50% 

 303 463 422-Трошкови путовања 15,000.00 15,000.00 100.00% 

 304 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 84,000.00 84,000.00 100.00% 

 305 463 424-Специјализоване услуге 73,000.00 73,000.00 100.00% 

 306 463 425-Текуће поправке и одржавање 744,000.00 744,000.00 100.00% 

 307 463 426-Материјал 228,000.00 228,000.00 100.00% 

 308 463 483-Новчане казне 0.00 0.00 0.00% 

 309 463 511-Зграде и грађевински објекти 706,000.00 706,000.00 100.00% 

 310 463 512-Машине и опрема 382,000.00 382,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 463 6,301,000.00 6,101,000.00 96.83% 
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 215  ОШ Милован Глишић-Ваљевска Каменица - 912 

 311 463 415-Накнада за запослене 1,609,000.00 1,609,000.00 100.00% 
 312 463 421-Стални трошкови - огрев 760,000.00 760,000.00 100.00% 

 313 463 421-Стални трошкови - остали 650,000.00 650,000.00 100.00% 

 314 463 422-Превоз ученика 1,990,000.00 1,990,000.00 100.00% 

 315 463 422-Трошкови путовања 15,000.00 15,000.00 100.00% 

 316 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 91,000.00 94,000.00 103.30% 

 317 463 424-Специјализоване услуге 105,000.00 102,000.00 97.14% 

 318 463 425-Текуће поправке и одржавање 312,000.00 312,000.00 100.00% 
 319 463 426-Материјал 200,000.00 200,000.00 100.00% 

 320 463 511-Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00 0.00% 

 321 463 512-Машине и опрема 50,000.00 50,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 463 5,782,000.00 5,782,000.00 100.00% 
 

 216  Остале школе - 912 

 322 463 424-Услуге образовања -деца ометена у развоју 630,000.00 630,000.00 100.00% 

 323 463 472-Такмичење ученика 755,000.00 755,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 463 1,385,000.00 1,385,000.00 100.00% 

 301  Техничка школа - 920 

 324 463 413-Накнаде у натури 750,000.00 630,000.00 84.00% 
 325 463 415-Накнада за запослене 16,000.00 16,000.00 100.00% 

 326 463 421-Стални трошкови - огрев 2,700,000.00 2,700,000.00 100.00% 

 327 463 421-Стални трошкови - остали 2,490,000.00 2,390,000.00 95.98% 

 328 463 422-Трошкови путовања 130,000.00 130,000.00 100.00% 

 329 463 423-Услуге по уговору 170,000.00 170,000.00 100.00% 

 330 463 425-Текуће поправке и одржавање 1,393,000.00 1,393,000.00 100.00% 

 331 463 426-Материјал 730,000.00 730,000.00 100.00% 

 332 463 511-Зграде и грађевински објекти 477,000.00 477,000.00 100.00% 

 333 463 512-Машине и опрема 670,000.00 670,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 463 9,526,000.00 9,306,000.00 97.69% 

 302  Економска школа - 920 

 334 463 413-Накнаде у натури 520,000.00 520,000.00 100.00% 

 335 463 421-Стални трошкови-огрев 3,450,000.00 3,030,000.00 87.83% 

 336 463 421-Стални трошкови-остали 2,080,000.00 1,980,000.00 95.19% 

 337 463 422-Трошкови путовања 65,000.00 65,000.00 100.00% 

 338 463 423-Услуге по уговору 250,000.00 250,000.00 100.00% 

 339 463 424-Специјализоване услуге 20,000.00 20,000.00 100.00% 

 340 463 425-Текуће поправке и одржавање 725,000.00 725,000.00 100.00% 

 341 463 426-Материјал 310,000.00 310,000.00 100.00% 

 342 463 511-Зграде и грађевински објекти 1,120,000.00 1,120,000.00 100.00% 

 343 463 512-Машине и опрема 420,000.00 420,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 463 8,960,000.00 8,440,000.00 94.20% 

 303  Ваљевска гимназија - 920 

 344 463 413-Накнаде у натури 255,000.00 255,000.00 100.00% 
 345 463 415-Накнада за запослене 16,000.00 16,000.00 100.00% 

 346 463 421-Стални трошкови - огрев 2,243,000.00 2,243,000.00 100.00% 

 347 463 421-Стални трошкови - остали 1,207,000.00 1,307,000.00 108.29% 

 348 463 422-Трошкови путовања 146,000.00 146,000.00 100.00% 

 349 463 423-Услуге по уговору 342,430.00 342,430.00 100.00% 

 350 463 425-Текуће поправке и одржавање 800,000.00 800,000.00 100.00% 
 351 463 426-Материјал 390,546.00 390,546.00 100.00% 

 352 463 511-Зграде и грађевински објекти 1,775,000.00 1,475,000.00 83.10% 
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 353 463 512-Машине и опрема 890,000.00 890,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 463 8,064,976.00 7,864,976.00 97.52% 
 

 304  Пољопривредна школа - 920 

 354 463 413-Накнаде у натури 420,000.00 420,000.00 100.00% 

 355 463 415-Накнада за запослене 550,000.00 550,000.00 100.00% 

 356 463 421-Стални трошкови - огрев 2,190,000.00 2,190,000.00 100.00% 

 357 463 421-Стални трошкови - остали 1,640,000.00 1,840,000.00 112.20% 

 358 463 422-Трошкови путовања 30,000.00 30,000.00 100.00% 

 359 463 423-Услуге по уговору 70,000.00 70,000.00 100.00% 

 360 463 425-Текуће поправке и одржавање 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00% 
 361 463 426-Материјал 470,000.00 470,000.00 100.00% 

 362 463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 520,000.00 490,000.00 94.23% 

 363 463 511-Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00 0.00% 

 364 463 512-Машине и опрема 550,000.00 550,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 463 7,940,000.00 8,110,000.00 102.14% 

 305  Медицинска школа - 920 

 365 463 413-Накнаде у натури 400,000.00 400,000.00 100.00% 

 366 463 415-Накнада за запослене 15,000.00 15,000.00 100.00% 

 367 463 421-Стални трошкови - огрев 2,270,000.00 2,270,000.00 100.00% 

 368 463 421-Стални трошкови - остали 1,311,000.00 1,311,000.00 100.00% 

 369 463 422-Трошкови путовања 56,000.00 56,000.00 100.00% 
 370 463 423-Услуге по уговору 92,000.00 92,000.00 100.00% 

 371 463 424-Специјализоване услуге 20,000.00 20,000.00 100.00% 

 372 463 425-Текуће поправке и одржавање 1,110,000.00 1,110,000.00 100.00% 

 373 463 426-Материјал 230,000.00 230,000.00 100.00% 

 374 463 511-Зграде и грађевински објекти 300,000.00 300,000.00 100.00% 

 375 463 512-Машине и опрема 550,000.00 550,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 463 6,354,000.00 6,354,000.00 100.00% 

 306  Средња музичка школа - 920 

 376 463 413-Накнаде у натури 890,000.00 890,000.00 100.00% 

 377 463 415-Накнада за запослене 260,000.00 260,000.00 100.00% 

 378 463 421-Стални трошкови - остали 1,100,000.00 1,100,000.00 100.00% 
 379 463 421-Стални трошкови -огрев 830,000.00 830,000.00 100.00% 

 380 463 422-Трошкови путовања 75,000.00 75,000.00 100.00% 

 381 463 423-Услуге по уговору 180,000.00 180,000.00 100.00% 

 382 463 424-Специјализоване услуге 150,000.00 150,000.00 100.00% 

 383 463 425-Текуће поправке и одржавање 310,000.00 310,000.00 100.00% 

 384 463 426-Материјал 306,000.00 306,000.00 100.00% 

 385 463 511-Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00 0.00% 

 386 463 512-Машине и опрема 0.00 0.00 0.00% 

 Укупно расходи 463 4,101,000.00 4,101,000.00 100.00% 

 307  Остале школе - 920 

 387 463 472-Такмичење ученика 755,000.00 755,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 463 755,000.00 755,000.00 100.00% 

 

 401  Матична библиотека Љ. Ненадовић - 820 

 388 411 Плате и додаци запослених 10,612,000.00 10,612,000.00 100.00% 

 389 412 Социјални доприноси 1,898,322.00 1,898,322.00 100.00% 

 390 421 Стални трошкови 1,948,000.00 1,948,000.00 100.00% 
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 391 422 Трошкови путовања 20,000.00 20,000.00 100.00% 

 392 423 Услуге по уговору 330,000.00 335,000.00 101.52% 

 393 424 Специјализоване услуге 365,000.00 365,000.00 100.00% 
 394 425 Текуће поправке и одржавање 420,000.00 415,000.00 98.81% 

 395 426 Материјал 93,000.00 93,000.00 100.00% 

 396 483 Судска изврешења 852,000.00 852,000.00 100.00% 

 397 512 Машине и опрема 330,000.00 330,000.00 100.00% 

 398 515 Остала основна средства 1,975,000.00 1,975,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 515 18,843,322.00 18,843,322.00 100.00% 

 402  Центар за културу - 820 

 399 411 Плате и додаци запослених 9,415,000.00 9,415,000.00 100.00% 

 400 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,685,000.00 1,685,000.00 100.00% 

 401 414 Социјална давања запосленима 1,224,000.00 1,224,000.00 100.00% 

 402 421 Стални трошкови 5,800,000.00 5,400,000.00 93.10% 
 403 422 Трошкови путовања 80,000.00 80,000.00 100.00% 

 404 423 Услуге по уговору 1,730,000.00 1,730,000.00 100.00% 

 405 424 Специјализоване услуге 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00% 

 406 425 Текуће поправке и одржавање 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00% 

 407 426 Материјал 500,000.00 500,000.00 100.00% 

 408 511 Зграде  и грађевински објекти 250,000.00 250,000.00 100.00% 

 409 512 Машине и опрема 1,070,000.00 1,070,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 512 25,054,000.00 24,654,000.00 98.40% 

 403  Модерна галерија - 820 

 410 411 Плате и додаци запослених 1,253,000.00 1,253,000.00 100.00% 

 411 412 Социјални доприноси 225,000.00 225,000.00 100.00% 
 412 421 Стални трошкови 600,000.00 600,000.00 100.00% 

 413 422 Трошкови путовања 60,000.00 60,000.00 100.00% 

 414 423 Услуге по уговору 1,140,000.00 1,140,000.00 100.00% 

 415 424 Специјализоване услуге 80,000.00 80,000.00 100.00% 

 416 425 Текуће поправке и одржавање 225,000.00 225,000.00 100.00% 

 417 426 Материјал 57,000.00 57,000.00 100.00% 

 418 512 Основна средства-опрема 60,000.00 60,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 512 3,700,000.00 3,700,000.00 100.00% 
 

 404  Завод за заштиту споменика - 820 

 419 411 Плате и додаци запослених 8,968,000.00 8,968,000.00 100.00% 
 420 412 Социјални доприноси 1,606,000.00 1,606,000.00 100.00% 

 421 421 Стални трошкови 650,000.00 650,000.00 100.00% 

 422 422 Трошкови путовања 11,000.00 11,000.00 100.00% 

 423 424 Специјализоване услуге 645,000.00 645,000.00 100.00% 

 424 425 Текуће поправке и одржавање 150,000.00 150,000.00 100.00% 

 425 426 Материјал 50,000.00 50,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 426 12,080,000.00 12,080,000.00 100.00% 

 405  Народни музеј - 820 

 426 411 Плате и додаци запослених 9,574,000.00 9,574,000.00 100.00% 
 427 412 Социјални доприноси 1,713,000.00 1,713,000.00 100.00% 

 428 421 Стални трошкови 2,250,000.00 2,250,000.00 100.00% 

 429 422 Трошкови путовања 100,000.00 100,000.00 100.00% 

 430 423 Услуге по уговору 380,000.00 380,000.00 100.00% 

 431 424 Специјализоване услуге 835,000.00 835,000.00 100.00% 

 432 425 Текуће поправке и одржавање 200,000.00 200,000.00 100.00% 

 433 426 Материјал 350,000.00 350,000.00 100.00% 
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 434 511 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00 0.00% 

 435 512 Машине и опрема 100,000.00 100,000.00 100.00% 

 436 515 Остала основна средства 150,000.00 150,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 515 15,652,000.00 15,652,000.00 100.00% 

 406  Интернационални уметнички студио - 820 

 437 411 Плате и додаци запослених 1,633,000.00 1,633,000.00 100.00% 

 438 412 Социјални доприноси на терет послодавца 293,000.00 293,000.00 100.00% 

 439 421 Стални трошкови 580,000.00 580,000.00 100.00% 

 440 422 Трошкови путовања 92,000.00 92,000.00 100.00% 

 441 423 Услуге по уговору 500,000.00 500,000.00 100.00% 

 442 424 Специјализоване услуге 50,000.00 50,000.00 100.00% 

 443 425 Текуће поправке и одржавање 150,000.00 150,000.00 100.00% 

 444 426 Материјал 105,000.00 105,000.00 100.00% 

 445 482 Порези, обав. таксе и казне нам. од јед. нив. 72,000.00 72,000.00 100.00% 
 446 512 Основна средства-опрема 50,000.00 50,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 512 3,525,000.00 3,525,000.00 100.00% 

 

 407  Међуопштински историјски архив - 820 

 447 411 Плате и додаци запослених 8,585,000.00 8,585,000.00 100.00% 

 448 412 Социјални доприноси 1,539,000.00 1,539,000.00 100.00% 

 449 414 Социјална давања запослених 440,000.00 440,000.00 100.00% 

 450 421 Стални трошкови 1,150,000.00 1,150,000.00 100.00% 
 451 422 Трошкови путовања 0.00 0.00 0.00% 

 452 423 Услуге по уговору 210,000.00 210,000.00 100.00% 

 453 424 Специјализоване услуге 320,000.00 320,000.00 100.00% 

 454 425 Текуће поправке и одржавање 76,000.00 76,000.00 100.00% 

 455 426 Материјал 35,000.00 35,000.00 100.00% 

 456 483 Новчане казне и пенали 700,000.00 700,000.00 100.00% 

 457 512 Машине и опрема 0.00 0.00 0.00% 

 Укупно расходи 512 13,055,000.00 13,055,000.00 100.00% 

 408  Културне манифестације - 820 

 458 424 Специјализоване услуге -Дечија недеља 100,000.00 100,000.00 100.00% 

 459 424 Специјализоване услуге -Књижевна заједница 180,000.00 180,000.00 100.00% 
 460 424 Специјализоване услуге -остале манифестације 601,000.00 601,000.00 100.00% 

 461 424 Специјализоване услуге -Петровдански дани 30,000.00 30,000.00 100.00% 

 462 424 Специјализоване услуге -Позориште Мала сцена 150,000.00 150,000.00 100.00% 

 463 424 Специјализоване услуге -Републичка  смотра рецитатора 0.00 0.00 0.00% 

 464 424 Специјализоване услуге -Тешњарске вечери 2,700,000.00 2,700,000.00 100.00% 

 465 424 Специјализоване услуге -Задужбина Д. Максимовић 100,000.00 100,000.00 100.00% 

 466 424 Специјализоване услуге-Ноћ музеја 0.00 0.00 0.00% 

 467 424 Специјализоване услуге-Џез фестивал 1,200,600.00 1,200,600.00 100.00% 

 Укупно расходи 424 5,061,600.00 5,061,600.00 100.00% 

 409  Дотације - 820 

 468 481 КУД Абрашевић 2,247,000.00 2,247,000.00 100.00% 
 469 481 Културно просветна заједница 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 481 3,747,000.00 3,747,000.00 100.00% 

 410  Пројекти у култури - 820 

 470 424 Пројекти у култури 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 424 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00% 
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 411  Самостални уметници - 820 

 471 423 Доприноси самосталним уметницима 500,000.00 0.00 0.00% 

 Укупно расходи 423 500,000.00 0.00 0.00% 

 412  Текући наменски трансфери - 820 

 472 463 Текући  наменски  трансфери за суфин.пројеката 7,009,950.00 7,009,950.00 100.00% 

 Укупно расходи 463 7,009,950.00 7,009,950.00 100.00% 

 

 501  Установа за физичку културу Валис - 810 

 473 411 Плате и додаци запослених 4,970,000.00 4,970,000.00 100.00% 
 474 412 Социјални доприноси 890,000.00 890,000.00 100.00% 

 475 421 Стални трошкови 3,960,000.00 3,960,000.00 100.00% 

 476 423 Услуге по уговору 575,000.00 575,000.00 100.00% 

 477 425 Текуће поправке и одржавање 3,230,000.00 3,230,000.00 100.00% 

 478 426 Материјал 537,000.00 537,000.00 100.00% 

 479 511 Зграде и грађевински објекти 1,900,000.00 1,600,000.00 84.21% 

 480 512 Основна средства-опрема 390,000.00 390,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 512 16,452,000.00 16,152,000.00 98.18% 

 502  Остали корисници - 810 

 481 481 Дотације -спорт. Омладинске орг. и школски спорт 23,400,000.00 22,700,000.00 97.01% 

 Укупно расходи 481 23,400,000.00 22,700,000.00 97.01% 

 503  Спортске манифестације - 810 

 482 424 Услуге спорта-Избор спортисте године 180,000.00 180,000.00 100.00% 

 483 424 Услуге спорта-Новогодишњи фудбалски турнир 150,000.00 150,000.00 100.00% 

 484 424 Услуге спорта-Пливачки митинг 200,000.00 200,000.00 100.00% 

 485 424 Услуге спорта-Светосавска трка 300,000.00 300,000.00 100.00% 

 486 424 Услуге спорта-Летња баскет лига 180,000.00 180,000.00 100.00% 

 487 424 Услуге спорта-Меморијални крос Генерал Ђукић 200,000.00 200,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 424 1,210,000.00 1,210,000.00 100.00% 

 601  Друштвена брига о деци - 911 

 488 411 Плате и додаци запослених 117,000,000.00 117,000,000.00 100.00% 
 489 412 Социјални доприноси 21,000,000.00 21,000,000.00 100.00% 

 490 413 Накнаде у натури 790,000.00 790,000.00 100.00% 

 491 414 Социјална давања запосленима-отпремнине,помоћ 370,523.00 970,523.00 261.93% 

 492 415 Накнада за запослене 1,800,000.00 1,800,000.00 100.00% 

 493 421 Стални трошкови 17,500,000.00 17,500,000.00 100.00% 

 494 422 Превоз предшколаца 279,477.00 279,477.00 100.00% 

 495 424 Специјализоване услуге 910,000.00 910,000.00 100.00% 

 496 425 Текуће поправке и одржавање 4,661,600.00 4,661,600.00 100.00% 
 497 426 Материјал 32,518,200.00 31,368,200.00 96.46% 

 498 511 Зграде и грађевински објекти 4,260,200.00 3,760,200.00 88.26% 

 499 512 Машине и опрема 3,600,000.00 3,200,000.00 88.89% 

 Укупно расходи 512 204,690,000.00 203,240,000.00 99.29% 

 602  Накнаде - 911 

 500 416 Накнаде члановима комисија 205,000.00 205,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 416 205,000.00 205,000.00 100.00% 
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 701  Центар за социјални рад Колубара - 090 

 501 463 411-Плате и додаци запослених 5,238,000.00 5,238,000.00 100.00% 
 502 463 412-Социјални доприноси 938,000.00 938,000.00 100.00% 

 503 463 421-Стални трошкови 177,000.00 177,000.00 100.00% 

 504 463 425-Текуће поправке и одржавање 87,124.00 87,124.00 100.00% 

 505 463 512-Машине и опрема 80,000.00 80,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 463 6,520,124.00 6,520,124.00 100.00% 

 702  Дотације - 090 

 506 481 Цивилни инвалиди рата 615,000.00 615,000.00 100.00% 
 507 481 Друштво за церебралну парализу 690,000.00 690,000.00 100.00% 

 508 481 Инвалиди рада 649,000.00 649,000.00 100.00% 

 509 481 Наши снови 678,000.00 678,000.00 100.00% 

 510 481 О.О. Црвени крст 6,350,000.00 6,350,000.00 100.00% 

 511 481 Организација глувих 636,000.00 636,000.00 100.00% 

 512 481 Организација слепих 684,000.00 684,000.00 100.00% 

 513 481 Остале невладине организације 0.00 0.00 0.00% 

 514 481 Удружење мултиплесклерозе 743,000.00 743,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 481 11,045,000.00 11,045,000.00 100.00% 

 703  Права по Одлуци - 090 

 515 421 Стални трошкови- поштанске услуге и достава 322,000.00 322,000.00 100.00% 
 516 472 Накнаде из буџета-Права по одлуци 13,782,150.00 13,782,150.00 100.00% 

 517 472 Накнаде из буxета-Одлу.о доп..правима војних инвалида 7,800,000.00 7,800,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 472 21,904,150.00 21,904,150.00 100.00% 

 704  Социјална заштита - 090 

 518 423 Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју 5,596,000.00 5,596,000.00 100.00% 

 519 423 Клуб особа са инвалидитетом 2,714,243.00 2,714,243.00 100.00% 

 520 512 Основна средства-машине и опрема 0.00 0.00 0.00% 

 Укупно расходи 512 8,310,243.00 8,310,243.00 100.00% 

 801  Јавно информисање - 830 

 521 423 Услуге информисања 1,000,000.00 0.00 0.00% 
 522 423 Услуге оглашавања у штампаним медијима 800,000.00 800,000.00 100.00% 

 523 423 Услуге по уговору -Радио Ваљево 8,600,000.00 8,600,000.00 100.00% 

 524 423 Услуге по уговору -Телевизија Ваљево 2,515,000.00 2,515,000.00 100.00% 

 525 451 Радио Ваљево-социјални програм 7,047,000.00 7,047,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 451 19,962,000.00 18,962,000.00 94.99% 

 

 901  Здравствена заштита - 760 

 526 463 Трансфери из буџета Републике 0.00 0.00 0.00% 

 527 465 Остале дотације и трансфери 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 465 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00% 

 У К У П Н О  ГРАДСКА УПРАВА: 819,486,680.23 812,386,680.23 99.13% 

 4 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

 330 

 412  ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО - 330 
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 528 411 Плате и додаци запослених 3,780,000.00 3,780,000.00 100.00% 

 529 412 Социјални доприноси 663,000.00 663,000.00 100.00% 

 530 414 Социјална давања запосленима 45,000.00 45,000.00 100.00% 
 531 415 Накнаде у натури 32,000.00 32,000.00 100.00% 

 532 421 Стални трошкови 58,000.00 58,000.00 100.00% 

 533 422 Трошкови путовања 63,000.00 48,000.00 76.19% 

 534 423 Услуге по уговору 25,000.00 25,000.00 100.00% 

 535 426 Материјал 80,000.00 80,000.00 100.00% 

 Укупно расходи 426 4,746,000.00 4,731,000.00 99.68% 

 У К У П Н О  ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО: 4,746,000.00 4,731,000.00 99.68% 

 У К У П Н О 1,801,694,243.00 1,669,950,000.00 92.69% 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ``Службеном гласнику града Ваљева``. 

 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 40-472/2010-06 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 

 

 

158. На основу члана 43. Закона о буџетском систему (``Сл. Гласник РС`` број 54/09 и 73/10), члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07) и члана 35. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 19/08) Скупштина града Ваљева на седници одржаној 27. децембра 2010. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О БУЏЕТУ ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2011. ГОДИНУ 

 

I ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 

Примања и издаци буџета града Ваљева за 2011. годину ( у даљем тексту: буџет), примања и издаци по основу продаје, 

односно набавке финансијске имовине и датих кредита и задуживања и отплата дуга, утврђени су у следећим износима и 

то: 

 

  
Економска 
класификација 

Буџет за 
2011.годину 

1 2 3 

А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,РАСХОДА 

И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА     

I.УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА   1,715,000,000.00 

Текући приходи: 7 1,710,000,000.00 

1.Порески приходи 71 1,011,800,000.00 

1.1 Порез на доходак,добит и капиталне добитке 711 691,600,000.00 

1.2 Порез на добра и услуге 714 105,680,000.00 

1.3 Остали порески приходи 712+713+716+719 214,520,000.00 

2.Непорески приходи,од чега: 74 320,900,000.00 

-наплаћене камате 7411 3,000,000.00 
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-накнада за коришћење простора и грађ.земљишта 7415 35,400,000.00 

-Приходи од продаје  добара и услуга 742 267,500,000.00 

-новчане казне и одузета имовинска корист 743 12,300,000.00 

-мешовити и неодређени приходи 745 2,700,000.00 

3.Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 

претходне године 772 2,300,000.00 

4.Донације 731+732   

5.Трансфери 733 375,000,000.00 

Примања од продаје нефинансијске имовине 8 5,000,000.00 

Сопствени приходи буџетских корисника     

II.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ   1,729,020,000.00 

Текући расходи: 4 1,592,255,000.00 

1.Расходи за запослене 41 508,167,000.00 

2.Коришћење услуга и роба 42 177,311,000.00 

3.Отплата камата 44 36,339,000.00 

4.Субвенције 45 570,100,000.00 

5.Издаци за социјалну заштиту 47 34,634,000.00 

6.Остали расходи 48+49 120,873,000.00 

7.Текући и капитални трансфери 463 145,281,000.00 

Издаци за нефинансијску имовину 5 136,265,000.00 

III.БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ)  (I-II) (7+8)-(4+5) -14,020,000.00 

   

IV.Издаци за набавку финансијке имовине 62   

В.Отплата главнице   20,980,000.00 

1.Отплата главнице домаћим кредиторима 611 20,980,000.00 

2.Отплата главнице страним кредиторима 612   

Б.УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ( 

ДЕФИЦИТ) (III-IV-V)   -35,000,000.00 

   

V.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА     

VI .Примања од продаје финансијке имовине и 

задуживања 92+91 12,000,000.00 

VII.Издаци за набавку финансијке имовине и 

отплату главнице дуга 62+61 20,980,000.00 

VIII.Нето финансирање   -8,980,000.00 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 321 23,000,000.00 

Укупна средства 3+7+8+9 1,750,000,000.00 

Укупни издаци 4+5+6 1,750,000,000.00 

 

 

Члан 2. 

 

Буџет за 2011. годину састоји се од: 

 

1.Примања у износу од     1.750.000.000   динара, и то: 

 

- пренета неутрошена средстава из ранијих година ( конто 321); 
- текући приходи (класа  700); 

- примања од продаје акција (конто 921); 
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2. Издатака у износу од 1.750.000.000 динара, и то: 

 
- текући издаци  (класа 400); 

- издаци за нефинансијску имовину (класа 500); 

-  издаци за отплату кредита  и набавку финансијке имовине (класа 600) 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година користиће се за измирење пренетих обавеза у 2011. годину, као и за 

текуће расходе по Одлуци Скупштине града Ваљева. 

  

 Приходи буџета за 2011. годину - општи део 

 Синт. Анал. Врста прихода План за2011. 
 Конто Конто годину 

 1 2 3 1 

 I ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 

 3213 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

 32131 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 23,000,000.00 

 Укупно приходи 3213 23,000,000.00 

 У К У П Н О  ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 23,000,000.00 

 ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА: 1.31% 

  

 

 II ПОРЕЗИ 

 7110 Порез на доходак, добит и капиталну добит 

 71111 Порез на зараде 500,000,000.00 
 71112 Порез на приход од самосталних делатности 67,000,000.00 

 71114 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 120,000.00 

 71114 Порез на приходе од земqишта 13,000,000.00 

 71114 Порез на приходе од непокретности 32,000,000.00 

 71114 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 3,800,000.00 

 71116 Порез на приход од осигурања лица 100,000.00 

 71118 Самодопринос за путеве 580,000.00 

 71119 Порез на друге приходе 75,000,000.00 

 71211 Порез на фонд зарада 20,000.00 

 Укупно приходи 7110 691,620,000. 

 7130 Порез на имовину 

 71312 Порез на имовину 106,000,000.00 

 71331 Порез на наслеђе и поклон 6,500,000.00 
 71342 Порез на капиталне трансакције-пренос апсолутних права 55,000,000.00 

 71361 Порез на акције на име и уделе 0.00 

 Укупно приходи 7130 167,500,000. 

 7140 Порези на добра и услуге 

 71442 Комунална такса за приређ муз. прогр. у угост. објект. 1,200,000.00 

 71443 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 2,400,000.00 

 71444 Средства за противпожарну заштиту 500,000.00 

 71451 Накнада за изград.одржавање и кориш. локалних путева 19,500,000.00 

 71451 Комунална такса за држање моторних возила 34,000,000.00 

 71453 Накнада од паркирања на јавним површинама 10,000,000.00 

 71454 Накнада за загађивађе животне средине 8,000,000.00 



Страна 24 Службени гласник града Ваљева       27.  децембар  2010. године Број 13 

 
 71454 Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 2,000,000.00 

 71454 Накнада за коришћење вода 1,000,000.00 

 71455 Боравишна такса 3,000,000.00 
 71456 Посебна накнада за заштиту животне средине 20,000,000.00 

 71457 Посебна накнада за држање кућних и егзотичних животиња 4,000,000.00 

 71457 Комунална такса за држање средстава за игру 80,000.00 

 Укупно приходи 7140 105,680,000. 

 7160 Други порези 

 71611 Комунална такса на фирму 47,000,000.00 

 Укупно приходи 7160 47,000,000.00 

 7330 Трансфери од других нивоа власти 

 73314 Текући трансфери од др. нивоа власти у корист градова 375,000,000.00 

 73314 Текући трансфери од других нивоа власти-остало 0.00 

 Укупно приходи 7330 375,000,000. 
  

 7410 Приходи од имовине 

 74114 Камате на средства буџета градова 3,000,000.00 
 74151 Накнаде за коришћење минералних сировина 7,400,000.00 

 74153 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 22,000,000.00 

 74153 Комунална такса за коришћ. простора на јавним површ. 6,000,000.00 

 Укупно приходи 7410 38,400,000.00 

 7420 Приходи од продаје добара и услуга 

 74214 Накнада по основу конверзије 500,000.00 

 74214 Приходи од давања у закуп непокретности 207,000,000.00 

 74224 Градске административне таксе 3,500,000.00 

 74225 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 48,500,000.00 
 74234 Приходи који својом дел.остваре орг.градова 8,000,000.00 

 Укупно приходи 7420 267,500,000. 

 7430 Новчане казне и одузета имовинска корист 

 74332 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 12,000,000.00 
 74334 Приходи од новчаних казни у корист нивоа градова 300,000.00 

 Укупно приходи 7430 12,300,000.00 

 7450 Мешовити и неодређени приходи 

 74514 Део добити ЈП у корист градова 1,000,000.00 

 74514 Остали приходи у корист нивоа градова 1,700,000.00 

 Укупно приходи 7450 2,700,000.00 

 7711 Меморандумске ставке 

 77110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 2,300,000.00 

 Укупно приходи 7711 2,300,000.00 

 8211 Примања од продаје робних резерви 

 82114 Примања од продаје робних резерви 5,000,000.00 

 Укупно приходи 8211 5,000,000.00 
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 9219 Примања од продаје 

 92195 Примања од продаје акција 12,000,000.00 

 Укупно приходи 9219 12,000,000.00 

 У К У П Н О  ПОРЕЗИ: 1,727,000,000,00 

 98.69% 

 У К У П Н О 1,750,000,000.00 

 100.00% 

Члан 3. 
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 6.000.000 динара, а у сталну буџетску резерву издвајају се 

средства у износу од 3.000.000 динара. 

 

II ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан  4. 

Средства буџета у укупном износу од 1.750.000.000,00 динара распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 

 План расхода за 2011. годину  

 општи део 

 раздео екон. Опис позиције План за2011. 

 ф-ја клас. годину 

 1 2 3 1 

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

 1 411 Плате и додаци запослених 412,780,000.00 

 2 412 Социјални доприноси 73,885,000.00 

 3 413 Накнаде у натури-превоз радника и др. 2,000,000.00 

 4 414 Социјална давања запосленима 4,205,000.00 

 5 415 Накнаде за запослене 7,752,000.00 
 6 416 Награде, бонуси, остали расходи 7,545,000.00 

 УКУПНО РАЗДЕО РАСХОДИ ЗА  508,167,000. 

 29.04% 

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 

 7 421 Стални трошкови 54,590,000.00 

 8 422 Трошкови  путовања 2,828,000.00 

 9 423 Услуге по уговору 40,483,000.00 

 10 424 Специјализоване услуге 25,518,000.00 

 11 425 Текуће поправке и одржавање 13,229,000.00 

 12 426 Материјал 40,663,000.00 

 УКУПНО РАЗДЕО КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И  177,311,000. 
 10.13% 

44 ОТПЛАТА КАМАТА 

 13 441 Отплата камата 36,339,000.00 

 УКУПНО РАЗДЕО ОТПЛАТА КАМАТА: 36,339,000.00 
 2.08% 

45 СУБВЕНЦИЈЕ 
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 14 451 Субвенције 570,100,000.00 

 УКУПНО РАЗДЕО СУБВЕНЦИЈЕ: 570,100,000. 
 32.58% 

46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

 15 463 Донације и трансфери 140,281,000.00 

 16 465 Остале дотације и трансфери 5,000,000.00 

 УКУПНО РАЗДЕО ДОНАЦИЈЕ И  145,281,000. 

 8.30% 

 

47 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 

 17 472 Накнада из буџета 34,634,000.00 

 УКУПНО РАЗДЕО ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ 34,634,000.00 
 1.98% 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 18 481 Дотације 69,540,000.00 
 19 482 Порези,таксе,казне 40,333,000.00 

 20 483 Судска извршења 2,000,000.00 

 21 484 Накнада штете услед елементарних непогода 0.00 

 УКУПНО РАЗДЕО ОСТАЛИ РАСХОДИ: 111,873,000. 
 6.39% 

49 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ  
 БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ  

 22 499 Буџетска резерва 9,000,000.00 

 УКУПНО РАЗДЕО АДМИНИСТРАТИВНИ  9,000,000.00 

 0.51% 

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 

 23 511 Зграде и грађевински објекти 120,400,000.00 
 24 512 Машине и опрема 8,115,000.00 

 25 515 Остала основна средства 1,750,000.00 

 УКУПНО РАЗДЕО ОСНОВНА СРЕДСТВА: 130,265,000. 
 7.44% 

52 ЗАЛИХЕ 

 26 521 Робне резерве 6,000,000.00 

 УКУПНО РАЗДЕО ЗАЛИХЕ: 6,000,000.00 
 0.34% 

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 

 27 611 Отплата главнице 20,980,000.00 

 УКУПНО РАЗДЕО ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ: 20,980,000.00 
 1.20% 
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 У К У П Н О 1,750,000,000.00 
 100. 

План расхода за 2011. годину-посебни део 

 раздео екон. Опис позиције План за2011. 

 ф-ја клас.  годину 

 1 2 3 1 

1 СКУПШТИНА ГРАДА 

110 

 001  СКУПШТИНА  ГРАДА - 110 

 1 411 Плате и додаци запослених 2,860,000.00 
 2 412 Социјални доприноси 511,000.00 

 3 415 Накнаде за запослене 60,000.00 

 4 416 Награде, бонуси, остали расходи 5,340,000.00 

 5 421 Стални трошкови 100,000.00 

 6 422 Трошкови  путовања 100,000.00 

 7 423 Услуге по уговору 3,000,000.00 

 8 424 Специјализоване услуге 30,000.00 
 9 426 Материјал 120,000.00 

 10 512 Машине и опрема 200,000.00 

 Укупно расходи 001 12,321,000.00 

 002  Остали расходи - 160 

 11 481 Дотације политичким странкама 1,375,000.00 

 Укупно расходи 002 1,375,000.00 

 УКУПНО РАЗДЕО 1: 13,696,000.00 
 0.78% 

  

2 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА И ГРАДСКО ВЕЋЕ 

110 

 001  ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА И ГРАДСКО ВЕЋЕ - 110 

 12 411 Плате и додаци запослених 5,815,000.00 
 13 412 Социјални доприноси 1,040,000.00 

 14 415 Накнаде за запослене 120,000.00 

 15 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 2,000,000.00 

 16 421 Стални тро{кови 300,000.00 

 17 422 Трошкови путовања 500,000.00 

 18 423 Услуге по уговору 5,520,000.00 

 19 424 Специјализоване услуге 50,000.00 

 20 426 Материјал 1,780,000.00 

 21 481 Дотације осталим непрофитним организацијама 1,500,000.00 

 22 512 Машине и опрема 250,000.00 

 Укупно расходи 001 18,875,000.00 

 002  Издаци за јавну безбедност - 320 

 23 463 Издаци за јавну безбедност 500,000.00 

 Укупно расходи 002 500,000.00 

 003  Буџетска резерва - 130 

 24 499 Стална буџетска резерва 3,000,000.00 
 25 499 Текућа буџетска резерва 6,000,000.00 
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 Укупно расходи 003 9,000,000.00 

 004  Донације - 411 

 26 463 Учешће у донаторским пројектима 1,000,000.00 

 Укупно расходи 004 1,000,000.00 

 005  Накнаде из буџета - 070 

 27 472 Накнада за образовање -ЛПА 2,000,000.00 
 28 472 Накнаде из буџета у случају смрти 300,000.00 

 29 472 Накнаде из буџета за храниоце породица 600,000.00 

 30 472 Накнаде из буџета за образовање 9,500,000.00 

 Укупно расходи 005 12,400,000.00 

 006  Фонд за путеве - 490 

 31 451 Инвестиције фонда за путеве 3,000,000.00 

 Укупно расходи 006 3,000,000.00 

 007  Фонд за путеве-Дирекција - 460 

 32 451 Дирекција-локални путеви 95,000,000.00 

  

 008  Инвестиције фонда за грађевинско земљиште - 660 

 33 451 Дом војске 1,000,000.00 
 34 451 Дом здравља 1,100,000.00 

 35 451 Хала спортова 24,000,000.00 

 36 451 Изградња школе у Брђанима 30,000,000.00 

 37 451 ЈАЗ 11,000,000.00 

 38 451 ЈП ОСА-станоградња 1,000,000.00 

 39 451 Канализациона и водоводна  мрежа-Дупљај,Јасенице 4,000,000.00 

 40 451 Обданиште 19,800,000.00 

 41 451 Оперативни план вода 1,000,000.00 

 42 451 Постројење за прераду отпадних вода и водов.мрежа 1,000,000.00 

 43 451 Сеоски водоводи 6,000,000.00 

 44 451 Студија дефинисања услова ауто-такси 200,000.00 
 45 451 Субвенције ЈП Колубара-Брана Ровни и регионални цевовод 10,000,000.00 

 46 451 Учешће у изградњи Храма и верских објеката 5,000,000.00 

 47 451 Улагање у градски саобраћај 13,800,000.00 

 48 451 Урбанист.планови 1,000,000.00 

 49 451 Ургентни центар 2,200,000.00 

 50 451 Водовод Боричевац и Градац 8,000,000.00 

 51 451 Затворен базен 1,000,000.00 

 52 511 Индустријска  зона 1,500,000.00 

 53 511 Топлификација-котао и  Пантићева 90,000,000.00 

 Укупно расходи 008 232,600,000. 

 009  Инвестиције фонда за грађевинско земљиште - 620 

 54 451 Дирекција-општа комунална потрошња 201,000,000.00 
 55 451 Дирекција-улице 95,000,000.00 

 Укупно расходи 009 296,000,000. 

 010  Месне заједнице - 160 

 56 421 Стални трошкови 1,000,000.00 
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 Укупно расходи 010 1,000,000.00 

 011  Дирекција за робне резерве - 420 

 57 411 Плате и додаци запослених 5,695,000.00 
 58 412 Социјални доприноси 1,025,000.00 

 59 414 Социјална давања запосленима 50,000.00 

 60 421 Стални трошкови 230,000.00 

 61 422 Трошкови путовања 170,000.00 

 62 423 Услуге по уговору 400,000.00 

 63 424 Специјализоване услуге 1,250,000.00 

 64 425 Текуће поправке и одржавање 90,000.00 

 65 426 Материјал 400,000.00 
 66 482 Порези,таксе,казне 190,000.00 

 67 521 Робне резерве 6,000,000.00 

 Укупно расходи 011 15,500,000.0 
 

 012  Субвенције - 480 

 68 451 Програм уређења пољопривредног земљишта 2,000,000.00 

 69 451 Субвенције у пољопривреди 7,000,000.00 

 70 451 Субвенције за запошљавање 10,000,000.00 

 Укупно расходи 012 19,000,000.00 

 013  Фонд за заштиту животне средине - 560 

 71 424 Специјализоване услуге 5,000,000.00 
 72 451 Канализациона мрежа Горић 4,000,000.00 

 73 451 Трансфер станица 4,000,000.00 

 74 511 Топлификација 25,000,000.00 

 Укупно расходи 013 38,000,000.00 

 014  Дотације - 850 

 75 481 Дотације -РХНЗ-противградна станица 1,500,000.00 

 76 481 Дотације за туризам 9,010,000.00 

 77 481 Дотације-БИД зона 1,200,000.00 
 78 481 Дотације-ЈКП Видрак-азил 3,000,000.00 

 79 481 Дотације-Канцеларија народног посланика 60,000.00 

 80 481 Дотације-Канцеларија за младе 140,000.00 

 81 481 Дотације-Канцеларија за рурални развој 140,000.00 

 82 481 Дотације-Комесеријат за избеглице 300,000.00 

 83 481 Дотације-локални акциони план за образовање Рома 716,000.00 

 84 481 Дотације-Оса 7,000,000.00 

 85 481 Дотације-трошкови туристичке пропаганде 1,600,000.00 

 86 481 Дотације-Удружења учесника рата 1,250,000.00 

 Укупно расходи 014 25,916,000.00 

 015  Остали расходи буџета - 490 

 87 421 Стални трошкови-трошкови платног промета 3,200,000.00 
 88 423 Рушење бесправно подигнутих објеката 1,000,000.00 

 89 423 Услуге по уговору 400,000.00 

 90 424 Специјализоване услуге 3,000,000.00 

 91 424 Стратегија за младе 200,000.00 

 92 424 Учешће града у прив.манифестацијама-СПРЕГ 500,000.00 

 93 424 Учешће градау пољопривредним манифестацијама 200,000.00 

 94 482 Порези, обавезе, таксе, казне 40,000,000.00 

 95 483 Судска извршења 2,000,000.00 

 96 484 Накнада штете услед елементарних непогода 0.00 
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 Укупно расходи 015 50,500,000.00 

 

 016  Дирекција за урбанизам и изградњу Ваљева - 410 

 97 411 Плате и додаци запослених 25,865,000.00 
 98 412 Социјални доприноси 4,656,000.00 

 99 414 Социјална давања запосленима 200,000.00 

 100 421 Стални трошкови 2,300,000.00 

 101 422 Трошкови путовања 150,000.00 

 102 423 Услуге по уговору 1,000,000.00 
 103 425 Текуће поправке и одржавање 229,000.00 

 104 426 Материјал 1,800,000.00 

 105 512 Машине и опрема 800,000.00 

 Укупно расходи 016 37,000,000.00 

 017  Безбедност у саобраћају - 350 

 106 424 Стратегија безбедности 4,000,000.00 
 107 451 ЈП Дирекција за урбанизам 8,000,000.00 

 Укупно расходи 017 12,000,000.00 

 018  Трансакције везане за  јавни дуг - 170 

 108 441 Отплата камата 36,339,000.00 
 109 611 Отплата главнице 20,980,000.00 

 Укупно расходи 018 57,319,000.00 

 УКУПНО РАЗДЕО 2: 926,110,000.00 
 52.92% 

 

3 ГРАДСКА УПРАВА 

410 

 001  Градска управа за локални развој,привреду,урбанизам и  
 ком.послове - 410 

 110 411 Плате и додаци запослених 79,560,000.00 

 111 412 Социјални доприноси 14,230,000.00 

 112 413 Накнаде у натури-превоз радника и др. 600,000.00 

 113 414 Социјална давања запосл.-отпремнине, стипендије, помоћи 2,075,000.00 

 114 415 Накнада трошкова за запослене 2,500,000.00 

 115 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 

 116 421 Стални трошкови 4,300,000.00 

 117 422 Трошкови путовања 600,000.00 

 118 423 Услуге по уговору 3,500,000.00 

 119 424 Специјализоване услуге 200,000.00 

 120 425 Текуће поправке и одржавање 1,500,000.00 

 121 426 Материјал 5,000,000.00 

 122 481 Дотације осталим непрофитним организацијама 10,000.00 

 123 482 Порези,таксе,казне нам. од јед. нив. 60,000.00 

 124 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000.00 

 125 512 Машине и опрема 1,500,000.00 

 Укупно расходи 001 116,635,000. 

 002  Градска управаза друш.делатн.,финансије,имовинске и  
 инспекцијске послове - 410 

 126 411 Плате и додаци запослених 102,000,000.00 

 127 412 Социјални доприноси 18,250,000.00 

 128 413 Накнаде у натури 500,000.00 

 129 414 Социјална давања запосленима 1,300,000.00 
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 130 415 Накнада трошкова за запослене 3,200,000.00 

 131 416 Награде,бонуси и остали расходи 0.00 

 132 421 Стални трошкови 6,300,000.00 
 133 422 Трошкови путовања 400,000.00 

 134 423 Услуге по уговору 3,000,000.00 

 135 424 Специјализоване услуге 80,000.00 

 136 425 Текуће поправке и одржавање 2,000,000.00 

 137 426 Материјал 3,500,000.00 

 138 481 Дотације осталим непрофитним организацијама 10,000.00 

 139 482 Порези,обавезе,таксе 40,000.00 

 140 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000.00 

 141 512 Машине и опрема 1,785,000.00 

 Укупно расходи 002 143,365,000. 
 

 201  ОШ Прва основна школа - 912 

 142 463 413-Накнаде у натури 353,000.00 
 143 463 415-Накнаде за запослене 135,000.00 

 144 463 421-Стални трошкови- огрев 4,340,000.00 

 145 463 421-Стални трошкови- остали 1,510,000.00 

 146 463 422-Превоз ученика 180,000.00 

 147 463 422-Трошкови путовања 100,000.00 

 148 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 220,000.00 

 149 463 424-Специјализоване услуге 35,000.00 
 150 463 425-Текуће поправке и одржавање 980,000.00 

 151 463 426-Материјал 480,000.00 

 152 463 511-Зграде и грађевински објекти 354,000.00 

 153 463 512-Машине и опрема 200,000.00 

 Укупно расходи 201 8,887,000.00 

 202  ОШ Владика Николај - 912 

 154 463 413-Накнаде у натури 580,000.00 

 155 463 415-Накнада за запослене 100,000.00 

 156 463 421-Стални трошкови - огрев 1,150,000.00 

 157 463 421-Стални трошкови - остали 1,530,000.00 

 158 463 422-Превоз ученика 800,000.00 
 159 463 422-Трошкови путовања 15,000.00 

 160 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 130,000.00 

 161 463 425-Текуће поправке и одржавање 600,000.00 

 162 463 426-Материјал 280,000.00 

 163 463 511-Зграде и грађевински објекти 350,000.00 

 164 463 512-Машине и опрема 120,000.00 

 Укупно расходи 202 5,655,000.00 

 203  ОШ Андра Савчић - 912 

 165 463 413-Накнаде у натури 300,000.00 

 166 463 415-Накнада за запослене 205,000.00 

 167 463 421-Стални трошкови - огрев 3,306,000.00 
 168 463 421-Стални трошкови - остали 1,031,000.00 

 169 463 422-Превоз ученика 330,000.00 

 170 463 422-Трошкови путовања 60,000.00 

 171 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 163,000.00 

 172 463 424-Специјализоване услуге 10,000.00 

 173 463 425-Текуће поправке и одржавање 857,000.00 

 174 463 426-Материјал 315,000.00 

 175 463 482-Новчане казне 0.00 

 176 463 511-Зграде и грађевински објекти 100,000.00 

 177 463 512-Машине и опрема 150,000.00 
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 Укупно расходи 203 6,827,000.00 

 

 204  ОШ Нада Пурић - 912 

 178 463 413-Накнаде у натури 190,000.00 

 179 463 415-Накнада за запослене 290,000.00 

 180 463 421-Стални трошкови - огрев 3,717,000.00 

 181 463 421-Стални трошкови - остали 1,400,000.00 

 182 463 422-Превоз ученика 790,000.00 

 183 463 422-Трошкови путовања 67,000.00 

 184 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 155,000.00 
 185 463 424-Специјализоване услуге 7,000.00 

 186 463 425-Текуће поправке и одржавање 730,000.00 

 187 463 426-Материјал 344,000.00 

 188 463 511-Зграде и грађевински објекти 0.00 

 189 463 512-Машине и опрема 200,000.00 

 Укупно расходи 204 7,890,000.00 

 205  ОШ Сестре Илић - 912 

 190 463 413-Накнада у натури 244,000.00 
 191 463 415-Накнада за запослене 58,000.00 

 192 463 421-Стални трошкови - огрев 1,910,000.00 

 193 463 421-Стални трошкови - остали 1,880,000.00 
 194 463 422-Превоз ученика 165,000.00 

 195 463 422-Трошкови путовања 100,000.00 

 196 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 313,000.00 

 197 463 425-Текуће поправке и одржавање 920,000.00 

 198 463 426-Материјал 490,000.00 

 199 463 511-Зграде и грађевински објекти 370,000.00 

 200 463 512-Машине и опрема 200,000.00 

 Укупно расходи 205 6,650,000.00 

 206  ОШ Милован Глишић - 912 

 201 463 413-Накнаде у натури 165,000.00 

 202 463 415-Накнада за запослене 345,000.00 
 203 463 421-Стални трошкови - огрев 1,500,000.00 

 204 463 421-Стални трошкови - остали 1,493,000.00 

 205 463 422-Превоз ученика 1,344,000.00 

 206 463 422-Трошкови путовања 50,000.00 

 207 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 209,000.00 

 208 463 424-Специјализоване услуге 20,000.00 

 209 463 425-Текуће поправке и одржавање 688,000.00 

 210 463 426-Материјал 336,000.00 

 211 463 511-Зграде и грађевински објекти 400,000.00 

 212 463 512-Машине и опрема 100,000.00 

 Укупно расходи 206 6,650,000.00 
 

 207  ОШ Десанка Максимовић - 912 

 213 463 413-Накнаде у натури 240,000.00 
 214 463 415-Накнада за запослене 607,000.00 

 215 463 421-Стални трошкови - огрев 3,372,000.00 

 216 463 421-Стални трошкови - остали 1,146,000.00 

 217 463 422-Превоз ученика 104,000.00 

 218 463 422-Трошкови путовања 50,000.00 

 219 463 423-Услуге по уговору 143,000.00 
 220 463 424-Специјализоване услуге 9,000.00 

 221 463 425-Текуће поправке и одржавање 695,000.00 
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 222 463 426-Материјал 366,000.00 

 223 463 511-Зграде и грађевински објекти 0.00 

 224 463 512-Машине и опрема 100,000.00 

 Укупно расходи 207 6,832,000.00 

 208  ОШ Милош Марковић - Лесковице - 912 

 225 463 413-Накнаде у натури 180,000.00 
 226 463 415-Накнада за запослене 950,000.00 

 227 463 421-Стални трошкови - огрев 700,000.00 

 228 463 421-Стални трошкови - остали 510,000.00 

 229 463 422-Превоз ученика 1,000,000.00 

 230 463 422-Трошкови путовања 80,000.00 

 231 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 125,000.00 

 232 463 424-Специјализоване услуге 30,000.00 

 233 463 425-Текуће поправке и одржавање 450,000.00 
 234 463 426-Материјал 270,000.00 

 235 463 511-Зграде и грађевински објекти 0.00 

 236 463 512-Машине и опрема 150,000.00 

 Укупно расходи 208 4,445,000.00 

 209  ОШ Илија Бирчанин - Ставе - 912 

 237 463 415-Накнада за запослене 1,600,000.00 
 238 463 421-Стални трошкови - огрев 570,000.00 

 239 463 421-Стални трошкови - остали 367,000.00 

 240 463 422-Превоз ученика 1,100,000.00 

 241 463 422-Трошкови путовања 40,000.00 

 242 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 72,000.00 
 243 463 424-Специјализоване услуге 81,000.00 

 244 463 425-Текуће поправке и одржавање 200,000.00 

 245 463 426-Материјал 193,000.00 

 246 463 482-Новчане казне 160,000.00 

 247 463 511-Зграде и грађевински објекти 0.00 

 248 463 512-Машине и опрема 0.00 

 Укупно расходи 209 4,383,000.00 
 

 210  ОШ Драгољуб Илић- Драчић - 912 

 249 463 415-Накнада за запослене 827,000.00 
 250 463 421-Стални трошкови - огрев 1,254,000.00 

 251 463 421-Стални трошкови - остали 775,000.00 

 252 463 422-Превоз ученика 1,985,000.00 

 253 463 422-Трошкови путовања 32,000.00 

 254 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 115,000.00 

 255 463 424-Специјализоване услуге 10,000.00 

 256 463 425-Текуће поправке и одржавање 700,000.00 

 257 463 426-Материјал 239,000.00 

 258 463 511-Зграде и грађевински објекти 0.00 

 259 463 512-Машине и опрема 0.00 

 Укупно расходи 210 5,937,000.00 

 211  ОШ Стеван Филиповић - Дивци - 912 

 260 463 415-Накнада за запослене 890,000.00 
 261 463 421-Стални трошкови - огрев 1,500,000.00 

 262 463 421-Стални трошкови - остали 750,000.00 

 263 463 422-Превоз ученика 590,000.00 

 264 463 422-Трошкови путовања 30,000.00 

 265 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 150,000.00 
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 266 463 424-Специјализоване услуге 40,000.00 

 267 463 425-Текуће поправке и одржавање 425,000.00 

 268 463 426-Материјал 270,000.00 
 269 463 511-Зграде и грађевински објекти 0.00 

 270 463 512-Машине и опрема 100,000.00 

 Укупно расходи 211 4,745,000.00 

 212  ОШ Здравко Јовановић - Поћута - 912 

 271 463 413-Накнаде у натури 51,000.00 
 272 463 415-Накнада за запослене 950,000.00 

 273 463 421-Стални трошкови - огрев 490,000.00 

 274 463 421-Стални трошкови - остали 400,000.00 

 275 463 422-Превоз ученика 1,050,000.00 

 276 463 422-Трошкови путовања 30,000.00 

 277 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 90,000.00 
 278 463 424-Специјализоване услуге 65,000.00 

 279 463 425-Текуће поправке и одржавање 560,000.00 

 280 463 426-Материјал 230,000.00 

 281 463 511-Зграде и објекти 0.00 

 282 463 512-Машине и опрема 150,000.00 

 Укупно расходи 212 4,066,000.00 
 

 213  ОШ Свети Сава - Попучке - 912 

 283 463 415-Накнада за запослене 550,000.00 
 284 463 421-Стални трошкови - огрев 568,000.00 

 285 463 421-Стални трошкови - остали 376,000.00 

 286 463 422-Превоз ученика 370,000.00 

 287 463 422-Трошкови путовања 35,000.00 

 288 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 105,000.00 

 289 463 424-Специјализоване услуге 20,000.00 

 290 463 425-Текуће поправке и одржавање 450,000.00 

 291 463 426-Материјал 235,000.00 

 292 463 511-Зграде и грађевински објекти 0.00 

 293 463 512-Машине и опрема 150,000.00 

 Укупно расходи 213 2,859,000.00 

 214  ОШ Прота М. Ненадовић-Бранковина - 912 

 294 463 413-Накнаде у натури 0.00 
 295 463 415-Накнада за запослене 1,550,000.00 

 296 463 421-Стални трошкови - огрев 612,000.00 

 297 463 421-Стални трошкови - остали 678,000.00 

 298 463 422-Превоз ученика 1,784,000.00 

 299 463 422-Трошкови путовања 14,000.00 

 300 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 89,000.00 

 301 463 424-Специјализоване услуге 73,000.00 

 302 463 425-Текуће поправке и одржавање 434,000.00 

 303 463 426-Материјал 282,000.00 
 304 463 483-Новчане казне 0.00 

 305 463 511-Зграде и грађевински објекти 465,000.00 

 306 463 512-Машине и опрема 100,000.00 

 Укупно расходи 214 6,081,000.00 

 215  ОШ Милован Глишић-Ваљевска Каменица - 912 

 307 463 415-Накнада за запослене 1,900,000.00 
 308 463 421-Стални трошкови - огрев 760,000.00 

 309 463 421-Стални трошкови - остали 640,000.00 
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 310 463 422-Превоз ученика 2,190,000.00 

 311 463 422-Трошкови путовања 15,000.00 

 312 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 91,000.00 
 313 463 424-Специјализоване услуге 90,000.00 

 314 463 425-Текуће поправке и одржавање 200,000.00 

 315 463 426-Материјал 200,000.00 

 316 463 511-Зграде и грађевински објекти 0.00 

 317 463 512-Машине и опрема 0.00 

 Укупно расходи 215 6,086,000.00 

 216  Остале школе - 912 

 318 463 424-Услуге образовања -деца ометена у развоју 600,000.00 

 319 463 472-Такмичење ученика 705,000.00 

 Укупно расходи 216 1,305,000.00 
  

 301  Техничка школа - 920 

 320 463 413-Накнаде у натури 750,000.00 
 321 463 415-Накнада за запослене 18,000.00 

 322 463 421-Стални трошкови - огрев 3,440,000.00 

 323 463 421-Стални трошкови - остали 2,600,000.00 

 324 463 422-Трошкови путовања 100,000.00 

 325 463 423-Услуге по уговору 170,000.00 

 326 463 425-Текуће поправке и одржавање 980,000.00 

 327 463 426-Материјал 730,000.00 

 328 463 511-Зграде и грађевински објекти 288,000.00 

 329 463 512-Машине и опрема 200,000.00 

 Укупно расходи 301 9,276,000.00 

 302  Економска школа - 920 

 330 463 413-Накнаде у натури 550,000.00 
 331 463 421-Стални трошкови-огрев 3,450,000.00 

 332 463 421-Стални трошкови-остали 2,000,000.00 

 333 463 422-Трошкови путовања 20,000.00 

 334 463 423-Услуге по уговору 250,000.00 

 335 463 424-Специјализоване услуге 25,000.00 

 336 463 425-Текуће поправке и одржавање 700,000.00 

 337 463 426-Материјал 345,000.00 

 338 463 511-Зграде и грађевински објекти 1,300,000.00 

 339 463 512-Машине и опрема 200,000.00 

 Укупно расходи 302 8,840,000.00 

 303  Ваљевска гимназија - 920 

 340 463 413-Накнаде у натури 250,000.00 
 341 463 415-Накнада за запослене 30,000.00 

 342 463 421-Стални трошкови - огрев 2,358,000.00 

 343 463 421-Стални трошкови - остали 1,246,000.00 

 344 463 422-Трошкови путовања 150,000.00 

 345 463 423-Услуге по уговору 227,000.00 

 346 463 425-Текуће поправке и одржавање 830,000.00 

 347 463 426-Материјал 300,000.00 

 348 463 511-Зграде и грађевински објекти 1,320,000.00 

 349 463 512-Машине и опрема 100,000.00 

 Укупно расходи 303 6,811,000.00 
 

 304  Пољопривредна школа - 920 
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 350 463 413-Накнаде у натури 540,000.00 

 351 463 415-Накнада за запослене 623,000.00 

 352 463 421-Стални трошкови - огрев 2,300,000.00 
 353 463 421-Стални трошкови - остали 1,800,000.00 

 354 463 422-Трошкови путовања 50,000.00 

 355 463 423-Услуге по уговору 170,000.00 

 356 463 425-Текуће поправке и одржавање 850,000.00 

 357 463 426-Материјал 400,000.00 

 358 463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 0.00 

 359 463 511-Зграде и грађевински објекти 0.00 

 360 463 512-Машине и опрема 300,000.00 

 Укупно расходи 304 7,033,000.00 

 305  Медицинска школа - 920 

 361 463 413-Накнаде у натури 460,000.00 
 362 463 415-Накнада за запослене 30,000.00 

 363 463 421-Стални трошкови - огрев 2,385,000.00 

 364 463 421-Стални трошкови - остали 1,250,000.00 

 365 463 422-Трошкови путовања 50,000.00 

 366 463 423-Услуге по уговору 100,000.00 

 367 463 424-Специјализоване услуге 20,000.00 

 368 463 425-Текуће поправке и одржавање 700,000.00 

 369 463 426-Материјал 213,000.00 

 370 463 511-Зграде и грађевински објекти 295,000.00 

 371 463 512-Машине и опрема 100,000.00 

 Укупно расходи 305 5,603,000.00 

 306  Средња музичка школа - 920 

 372 463 413-Накнаде у натури 1,000,000.00 
 373 463 415-Накнада за запослене 350,000.00 

 374 463 421-Стални трошкови - остали 1,000,000.00 

 375 463 421-Стални трошкови -огрев 875,000.00 

 376 463 422-Трошкови путовања 65,000.00 

 377 463 423-Услуге по уговору 200,000.00 

 378 463 424-Специјализоване услуге 160,000.00 

 379 463 425-Текуће поправке и одржавање 310,000.00 

 380 463 426-Материјал 300,000.00 

 381 463 511-Зграде и грађевински објекти 0.00 
 382 463 512-Машине и опрема 0.00 

 Укупно расходи 306 4,260,000.00 

 307  Остале школе - 920 

 383 463 472-Такмичење ученика 755,000.00 

 Укупно расходи 307 755,000.00 

 401  Матична библиотека Љ. Ненадовић - 820 

 384 411 Плате и додаци запослених 12,071,000.00 

 385 412 Социјални доприноси 2,161,000.00 

 386 414 Социјални доприноси 150,000.00 

 387 421 Стални трошкови 1,860,000.00 

 388 422 Трошкови путовања 20,000.00 

 389 423 Услуге по уговору 430,000.00 

 390 424 Специјализоване услуге 40,000.00 

 391 425 Текуће поправке и одржавање 420,000.00 

 392 426 Материјал 93,000.00 

 393 483 Судска изврешења 0.00 

 394 512 Машине и опрема 100,000.00 
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 395 515 Остала основна средства 1,500,000.00 

 Укупно расходи 401 18,845,000.00 

 402  Центар за културу - 820 

 396 411 Плате и додаци запослених 9,785,000.00 
 397 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,751,000.00 

 398 414 Социјална давања запосленима 0.00 

 399 421 Стални трошкови 5,705,000.00 

 400 422 Трошкови путовања 40,000.00 

 401 423 Услуге по уговору 1,300,000.00 

 402 424 Специјализоване услуге 1,100,000.00 

 403 425 Текуће поправке и одржавање 1,500,000.00 

 404 426 Материјал 330,000.00 

 405 511 Зграде  и грађевински објекти 0.00 

 406 512 Машине и опрема 800,000.00 

 Укупно расходи 402 22,311,000.00 

403  Модерна галерија - 820 

 407 411 Плате и додаци запослених 1,370,000.00 
 408 412 Социјални доприноси 245,000.00 

 409 421 Стални трошкови 600,000.00 

 410 422 Трошкови путовања 50,000.00 

 411 423 Услуге по уговору 1,160,000.00 

 412 424 Специјализоване услуге 40,000.00 

 413 425 Текуће поправке и одржавање 200,000.00 
 414 426 Материјал 55,000.00 

 415 512 Основна средства-опрема 50,000.00 

 Укупно расходи 403 3,770,000.00 

 404  Завод за заштиту споменика - 820 

 416 411 Плате и додаци запослених 9,685,000.00 
 417 412 Социјални доприноси 1,733,000.00 

 418 421 Стални трошкови 605,000.00 

 419 422 Трошкови путовања 0.00 

 420 424 Специјализоване услуге 540,000.00 

 421 425 Текуће поправке и одржавање 40,000.00 

 422 426 Материјал 43,000.00 

 Укупно расходи 404 12,646,000.00 

 

 405  Народни музеј - 820 

 423 411 Плате и додаци запослених 10,450,000.00 
 424 412 Социјални доприноси 1,870,000.00 

 425 421 Стални трошкови 2,350,000.00 

 426 422 Трошкови путовања 100,000.00 

 427 423 Услуге по уговору 730,000.00 

 428 424 Специјализоване услуге 135,000.00 
 429 425 Текуће поправке и одржавање 180,000.00 

 430 426 Материјал 350,000.00 

 431 511 Зграде и грађевински објекти 0.00 

 432 512 Машине и опрема 150,000.00 

 433 515 Остала основна средства 250,000.00 

 Укупно расходи 405 16,565,000.00 

 406  Интернационални уметнички студио - 820 

 434 411 Плате и додаци запослених 1,763,000.00 
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 435 412 Социјални доприноси на терет послодавца 316,000.00 

 436 421 Стални трошкови 580,000.00 

 437 422 Трошкови путовања 50,000.00 
 438 423 Услуге по уговору 520,000.00 

 439 424 Специјализоване услуге 33,000.00 

 440 425 Текуће поправке и одржавање 90,000.00 

 441 426 Материјал 100,000.00 

 442 482 Порези, обав. таксе и казне нам. од јед. нив. 43,000.00 

 443 512 Основна средства-опрема 30,000.00 

 Укупно расходи 406 3,525,000.00 

 407  Међуопштински историјски архив - 820 

 444 411 Плате и додаци запослених 8,880,000.00 

 445 412 Социјални доприноси 1,590,000.00 

 446 414 Социјална давања запослених 0.00 
 447 421 Стални трошкови 1,150,000.00 

 448 422 Трошкови путовања 0.00 

 449 423 Услуге по уговору 260,000.00 

 450 424 Специјализоване услуге 130,000.00 

 451 425 Текуће поправке и одржавање 230,000.00 

 452 426 Материјал 35,000.00 

 453 483 Новчане казне и пенали 0.00 

 454 512 Машине и опрема 0.00 

 Укупно расходи 407 12,275,000.00 

 

 408  Културне манифестације - 820 

 455 424 Специјализоване услуге -Дечија недеља 100,000.00 
 456 424 Специјализоване услуге -Књижевна заједница 180,000.00 

 457 424 Специјализоване услуге -остале манифестације 550,000.00 

 458 424 Специјализоване услуге -Петровдански дани 30,000.00 

 459 424 Специјализоване услуге -Позориште Мала сцена 150,000.00 

 460 424 Специјализоване услуге -Републичка смотра рецитатора 0.00 

 461 424 Специјализоване услуге -Тешњарске вечери 3,100,000.00 

 462 424 Специјализоване услуге -Задужбина Д. Максимовић 100,000.00 

 463 424 Специјализоване услуге-Џез фестивал 1,150,000.00 

 Укупно расходи 408 5,360,000.00 

 409  Дотације - 820 
 464 481  Дотације -ПИО самосталних уметника           500,000.00 

 465 481  Дотације-Градац,Ђердан,Извор, Свети Георгије       1,500,000.00 

 466 481  КУД Абрашевић          2,097,000.00 

 467 481  Културно просветна заједница         1,300,000.00 

 

    Укупно расходи 409          5,397,000.00 

 410  Пројекти у култури - 820 

 467 424 Пројекти у култури 2,000,000.00 

 Укупно расходи 410 2,000,000.00 

 501  Установа за физичку културу Валис - 810 

 468 411 Плате и додаци запослених 5,368,000.00 

 469 412 Социјални доприноси 961,000.00 

 470 421 Стални трошкови 4,585,000.00 
 471 425 Текуће поправке и одржавање 3,890,000.00 

 472 426 Материјал 472,000.00 

 473 511 Зграде и грађевински објекти 400,000.00 
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 474 512 Основна средства-опрема 500,000.00 

 Укупно расходи 501 16,176,000.00 

 502  Остали корисници - 810 

 475 481 Дотације -спорт. Омладинске орг. и школски спорт 23,426,000.00 

 Укупно расходи 502 23,426,000.00 

 503  Спортске манифестације - 810 

 476 424 Услуге спорта -Избор спортисте године 0.00 

 477 424 Услуге спорта -Новогодишњи фудбалски турнир 150,000.00 

 478 424 Услуге спорта -Пливачки митинг 0.00 

 479 424 Услуге спорта -Светосавска трка 300,000.00 

 480 424 Услуге спорта -Летња баскет лига 180,000.00 

 481 424 Услуге спорта -Меморијални крос Генерал Ђукић 200,000.00 

 Укупно расходи 503 830,000.00 
 

 601  Друштвена брига о деци - 911 

 482 411 Плате и додаци запослених 127,530,000.00 
 483 412 Социјални доприноси 22,830,000.00 

 484 413 Накнаде у натури 900,000.00 

 485 414 Социјална давања запосленима-отпремнине,помоћ 280,000.00 

 486 415 Накнада за запослене 1,840,000.00 

 487 421 Стални трошкови 19,000,000.00 

 488 422 Превоз предшколаца 600,000.00 
 489 423 Услуге по уговору 0.00 

 490 424 Специјализоване услуге 800,000.00 

 491 425 Текуће поправке и одржавање 2,860,000.00 

 492 426 Материјал 26,500,000.00 

 493 511 Зграде и грађевински објекти 1,500,000.00 

 494 512 Машине и опрема 1,950,000.00 

 Укупно расходи 601 206,590,000. 

 602  Накнаде - 911 

 495 416 Накнаде члановима комисија 205,000.00 

 Укупно расходи 602 205,000.00 

 701  Центар за социјални рад Колубара - 090 

 496 463 411-Плате и додаци запослених 5,658,000.00 
 497 463 412-Социјални доприноси 1,013,000.00 

 498 463 421-Стални трошкови 177,000.00 

 499 463 425-Текуће поправке и одржавање 0.00 

 500 463 512-Машине и опрема 57,000.00 

 Укупно расходи 701 6,905,000.00 

 702  Дотације - 090 

 501 481 Цивилни инвалиди рата 615,000.00 

 502 481 Друштво за церебралну парализу 690,000.00 

 503 481 Инвалиди рада 649,000.00 

 504 481 Наши  снови 678,000.00 

 505 481 Народна кухиња 5,286,000.00 

 506 481 О.О. Црвени крст 1,925,000.00 

 507 481 Организација глувих 636,000.00 

 508 481 Организација слепих 684,000.00 
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 509 481 Удружење мултиплесклерозе 743,000.00 

 Укупно расходи 702 11,956,000.00 

 703  Права по Одлуци - 090 

 510 421 Стални трошкови - поштанске услуге и достава 365,000.00 
 511 472 Накнаде из буџета -Права по одлуци 14,249,000.00 

 512 472 Накнаде из буџета-Одлу.о доп..правима војних инвалида 7,985,000.00 

 Укупно расходи 703 22,599,000.00 

 

 704  Социјална заштита - 090 

 513 423 Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју 7,043,000.00 

 514 423 Клуб особа са инвалидитетом 2,000,000.00 
 515 423 Ургентно хранитељство и саветовалиште за пород.у ризику 400,000.00 

 516 423 Унапређење локалних  услуга у социјалној заштити 50.000.00 

  Укупно расходи 704 9,493,000.00 

 801  Јавно информисање - 830 

 517 423 Услуге информисања 4,000,000.00 
 518 423 Услуге оглашавања у штампаним медијима 800,000.00 

 519 423 Услуге по уговору -Радио Ваљево 4,000,000.00 

 Укупно расходи 801 8,800,000.00 

 901  Здравствена заштита - 760 

 520 465 Остале дотације и трансфери 5,000,000.00 

 Укупно расходи 901 5,000,000.00 

 УКУПНО РАЗДЕО 3: 805,000,000. 
 46.00% 

4 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

330 

 412  ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО - 330 

 521 411 Плате и  додаци запослених 4,083,000.00 
 522 412 Социјални доприноси 716,000.00 

 523 414 Социјална давања запосленима 150,000.00 

 524 415 Накнаде у натури 32,000.00 

 525 421 Стални трошкови 60,000.00 

 526 422 Трошкови путовања 48,000.00 

 527 423 Услуге по уговору 20,000.00 

 528 426 Материјал 85,000.00 

 Укупно расходи 412 5,194,000.00 

 УКУПНО РАЗДЕО 4: 5,194,000.00 

 0.30% 

 У К У П Н О 1,750,000,000.00 
 100.00% 
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III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

 
Члан 5. 

Примања буџета града Ваљева прикупљају се и 

наплаћују у складу са законом и другим 

прописима, независно одизноса утврђених овом 

Одлуком за поједине врсте примања. 

 

 

Члан 6. 

У случају  да виши ниво власти својим актом 

определи буџету града Ваљева наменска средства 

за надокнаду штета настале услед елементарних 
непогода, наменска трансферна средства,  као и 

случају уговарања донације, чији износи нису били 

познати у поступку доношења Одлуке о буџету за 

2011. годину, орган управе надлежан за финансије 

на основу тог акта отвара одговарајуће 

апропријације за извршење расхода по том основу. 

 

Члан 7. 

За извршење ове Одлуке одговоран је 

Градоначелник града Ваљева. 

Наредбодавац за извршење буџета је 

Градоначелник града Ваљева. 
 

Члан 8. 

Градоначелник  је одговоран, у смислу Закона о 

буџетском систему, за спровођење фискалне 

политике и управљање јавном имовином, 

приходима и примањима и расходима и издацима. 

 

Члан 9. 

За преузимање обавеза и њихову верификацију, 

издавање налога за плаћање које треба извршити 

из средстава буџета и издавање налога за уплату 
средстава која припадају буџету одговоран је 

Градоначелник. 

Градоначелник може пренети овлашћења из става 

1. овог члана на друга лица посебним актом. 

 

Члан 10 

За законито, наменско, економично и ефикасно 

коришћење средстава директном кориснику 

одговоран је функционер директног корисника. 

За законито, наменско, економично и ефикасно 

коришћење средстава распоређених буџетом 

индиректним корисницима одговорни су 
руководиоци индиректних корисника буџетских 

средстава. 

 

Члан 11. 

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да 

редовно прати извршење буџета и најмање два 

пута годишње информише Градско веће, а 

обавезно у року петнаест дана по истеку 

шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

У року од петнаест дана по подношењу извештаја 

из става  1. овог члана Градско веће усваја и 
доставља извештај Скупштини града. 

Извештај садржи и одступања између усвојеног 

буџета и извршења и образложења великих 
одступања.  

 

Члан 12. 

Градоначелник доноси одлуку о промени 

апропријације у складу са чланом 61. Закона о 

буџетском систему. 

 

Члан 13. 

Одлуку о употреби текуће буџетске резерве, на 

предлог органа управе надлежног за финансије, 

доноси Градоначелник. 
Средства текуће буџетске резерве користиће се за 

непланиране или недовољно планиране 

апропријације. Одобрена средства по овом основу 

представљају повећање апропријације корисника 

за одређене намене и исказују се на конту намена 

за коју су средства усмерена. 

 

Члан 14. 

Стална буџетска резерва исказује се као посебна 

апропријација и користи се за финансирање 

расхода на име учешћа локалне власти у 

отклањању последица ванредних околности. 
Решење о употреби средстава сталне буџетске 

резерве доноси Градоначелник  на предлог органа 

управе надлежног за финансије, а на основу 

закључка Штаба за елементарне непогоде. 

 

Члан 15. 

Новчана средства буџета града и директних и 

индиректних корисника средстава буџета, воде се 

на консолидованом рачуну трезора града Ваљева. 

 

Члан 16. 
Новчана средства на консолидованом рачуну 

трезора града Ваљева могу се инвестирати у 

складу са чланом 10. Закона о буџетском систему.  

 

Члан 17. 

Распоред остварених прихода врши се 

тромесечним плановима, које доноси орган управе 

надлежан за финансије. 

Корисник средстава буџета може вршити плаћања 

у границама прописаних квота за свако тромесечје. 

 

Члан 18. 
Распоред и коришћење средстава са раздела 2. 

глава 012. Субвенције, функција 480, позиције 451 

Субвенције за запошљавање у износу од 

10.000.000 динара вршиће се у складу са 

Споразумом о међусобним правима и обавезама у 

реализацији Одлуке о буџету о одобравању 

субвенција у привреди за ново запошљавање на 

територији града Ваљева који ће бити потписан са 

Националном службом за запошљавање на предлог 

надлежне градске управе.  

 
Распоред и коришћење средстава са раздела 2. 

глава 012 Субвенције, функција 480, позиције 451 

Програм уређења пољопривредног земљишта у 
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износу од 2.000.000 динара вршиће се у складу са 

Програм уређења пољопривредног земљишта 

усвојеног од стране Скупштине града. 
 

Распоред и коришћење средстава са раздела 2. 

глава 013 Фонд заштите животне средине, 

функција 560,   економска класификација 424, 451 

и 511 у износу од   38.000.000 динара вршиће се у 

складу са Програмом  коришћења средстава 

накнаде за заштиту и унапређење  животне 

средине за 2010. и 2011. годину усвојеног од 

стране Скупштине града. 

 

Распоред и коришћење средстава са раздела 2. 
глава 017 Безбедност у саобраћају, функција 350, 

позиције 424 и 451  у износу од  12.000.000 динара 

вршиће се у складу са Програмом  коришћења 

новчаних средстава од наплаћених казни за 

прекршаје у саобраћају. 

 

Члан 19.  

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 

2011. години по посебном решењу које доноси 

градоначелник града Ваљева: 

 

Раздео 2: 
 

-Глава 012- Субвенције- функција 480 

Истраживање и развој- Економски послови, 

економска класификација 451- Субвенције у 

пољопривреди за апропријацију у износу од 

7.000.000 динара  на предлог Комисије за село и 

пољопривреду; 

 

-Раздео 3: 

 

-Глава 502-Остали корисници, функција 810 
Услуге рекреације и спорта- економска 

класификација 481- Дотације спортским 

омладинским организацијама и школском спорту  

на бази достављених програма на предлог 

Комисије за спорт. 

 

-Глава 409- Културне манифестације, функција 820 

Услуге културе- економска класификација 424- 

специјализоване услуге на бази достављених 

пројеката на предлог програмског савета, 

директора сталне манифестације или надлежне 

комисије. 
 

Члан 20.  

Распоред и коришћење средстава вршиће се  у 

2011. години на основу уговора или другог 

правног акта које потписује градоначелник града 

Ваљева, на предлог Градске управе, а у оквиру 

следећих раздела: 

 

-Раздео 2: 

 

-Глава 008-Инвестиције фонда за грађевинско 
земљиште, функција 660, економска 

класификација 451 и 511, на предлог надлежне 

градске управе. 

-Глава 014-Дотације, функција 850, економска 

класификација 481, на предлог надлежне градске 

управе. 
 

-Раздео 3: 

 

-Глава 702-Дотације, функција 090, економска 

класификација 481, на предлог надлежне градске 

управе. 

 

Члан 21. 

Корисник буџета може преузимати обавезе на 

терет буџета само до износа апропријације 

утврђене Одлуком. 
Корисници буџетских средстава преузимају 

обавезе на основу писаног уговора или другог 

правног акта, уколико законом није друкчије 

прописано. 

Преузете обавезе чији је износ већи од износа 

средстава предвиђених Одлуком или су у 

супротности са Законом о буџетском систему, не 

могу се извршавати на терет буџета.  

Ако корисници буџетских средстава остваре 

додатне приходе у износу већем него што је 

исказано Одлуком о буџету града, могу користити 

средства из додатних прихода до нивоа  до кога су 
та средства и остварена, а за намене утврђене 

Одлуком или за капитална улагања, текуће 

поправке и одржавање и опремање. 

Обавезе преузете у 2010. години у складу са 

одобреним апропријацијама у 2010. години, а 

неизвршене у току 2010. године преносе се у  2011. 

годину и имају статус преузетих обавеза и 

извршавају се натерет одобрених апропријација 

овом Одлуком. 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају 

бити извршене искључиво на принципу готовинске 
основе са консолидованог рачуна трезора, осим 

ако је законом,односно актом Владе предвиђен 

другачији метод.  

 

Корисници буџетских средстава приликом 

додељивања уговора о набавци добара, пружања 

услуга или извођењу радова, морају да поступе у 

складу са одредбама закона о јавним набавкама. 

Набавком мале вредности, у смислу Закона о 

јавним набавкама, сматра се набавка чија је 

вредност дефинисана Законом о буџету Републике 

Србије. 
 

Члан 23. 

Корисници буџета су у обавези да обезбеде дате 

авансе на износ до 500.000 динара меницом без 

обзира  да ли је уговорени аванс проистекао из 

спроведеног поступка јавне набавке или не 

подлеже Закону о јавним набавкама, а преко 

500.000 динара банкарском гаранцијом.  

 

Члан 24. 

Средства распоређена за финансирање програма 
корисника буџета, преносе се на основу њиховог 

захтева према Упутству о раду трезора, а у складу 
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са одобреним квотама у тромесечним плановима 

буџета. 

Уз захтев, корисници су дужни да доставе 
књиговодствену документацију за плаћање 

(директни оргинал, а индиректни копије). 

Средства буџета распоређена овом одлуком могу 

се користити само за намене  за које су им, по 

њиховим захтевима, та средства одобрена и 

пренета. 

 

Члан 25. 

Корисник буџетских средстава, који одређени 

расход извршава из средстава буџета и из других 

прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво 
врши из прихода из тих других извора. 

 

Члан 26. 

Обавезе према корисницима буџетских средстава 

извршавају се сразмерно  оствареним примањима 

буџета. 

Ако се у току године примања смање, издаци 

буџета извршаваће се по приоритетима, и то: 

обавезе утврђене законским прописима на 

постојећем нивоу и минимални стални трошкови 

неопходни за несметано функционисање 

корисника буџетских средстава. 
Ако корисници буџетских средстава не остваре 

додатне приходе у планираном износу 

апропријације утврђене из тих прихода неће се 

извршавати на терет буџета. 

Корисник који, поред прихода из буџета, за 

одређене расходе или издатке остварује и додатне 

приходе, обавезан је да измирење тих расхода и 

издатака прво врши из прихода из других извора.   

 

Члан 27. 

Директни и индиректни корисници средстава 
буџета града не могу засновати радни однос са 

новим лицима, уколико то није у складу са 

кадровским планом, и уколико средства потребна 

за исплату плата тих лица нису одређена у оквиру 

средстава Одлуком о буџету града, предвиђена за 

плате том кориснику. 

 

Члан 28. 

Средства за исплату плата запослених, примена 

Општег колективног уговора, Анекса и Општег 

колективног уговора, обрачун и исплата божићних, 

годишњих и јубиларних награда и других врста 
награда и бонуса предвиђених посебним и 

појединачним колективним уговорима за директне 

и индиректне кориснике средстава буџета града 

планираће се у складу са Законом о буџету 

Републике Србије. 

 

Члан 29. 

Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава који остваре уштеде у трошењу 

средстава буџета планираних за расходе за 

запослене и коришћење услуга и роба, могу 
остварени износ уштеда користити за исплату 

награда за посебне резултате рада запослених. 

Остварена средства уштеда из става 1. овог члана 

не могу се исплатити у већем износу од износа 

потребног за исплату једног месечног платног 
фонда директног и индиректног корисника 

буџетских средстава. 

 

Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава, чија се делатност у целини или 

претежно финансира из буџета, обрачунаваће 

амортизацију средстава за рад у 2011. години, на 

терет капитала сразмерно делу средстава 

обезбеђених у буџету. 

 

Члан 30. 
За финансирање дефицита текуће ликвидности, 

који може да настане услед неуравнотежености 

кретања у приходима и расходима буџета, могу се 

користити краткорочни кредити у складу са 

Законом о јавном дугу. 

 

Члан 31. 

Буџетски корисници дужни су да на захтев орган 

управе надлежне  за финансије ставе на увид 

документацију о свом финансијском пословању, 

као и да достављају извештаје о остварењу 

прихода и извршењу расхода у одређеном 
периоду. 

 

Директни и индиректни корисници буџета дужни 

су да о свим променама битним за свој статус и 

финансирање обавесте Скупштину града и 

надлежно одељење Градске управе. 

 

Члан 32. 

Извештај о извршењу годишњег финансијског 

плана буџетски корисник доставља орган управе 

надлежан за финансије  која извршава буџет, 15 
дана пре рока предвиђеног за подношење завршног 

рачуна. 

 

IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 33. 

Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава буџета града Ваљева пренеће на рачун –

Извршење буџета града Ваљева до 31. јануара 

2011. године средства која нису утрошена за 

финансирање расхода у 2010. години, која су овим 

корисницима пренета у складу са Одлуком о 
буџету града Ваљева за 2010. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 13/09,5/10 и 10/10) 

закључно са 31. децембром 2010. године. 

 

Члан 34. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Скупштина града Ваљева 

Број: 40-466 /2010-06 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 
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159.На основу члана 93. став 4. Закона о планирању 

и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” 

бр. 72/2009 и 81/09-исправка), члана 32. став 1. 
тачка 14) и члана 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“ бр 129/07), члана 6. став 1. тач. 6)  и члана 

7. став 1. Закона о финансирању локалне 

самоуправе (“Службени гласник Републике 

Србије” бр. 62/2006) и  члана 35. став  1. тачка 14) 

Статута града Ваљева (“Службени гласник града 

Ваљева”, број 19/08), Скупштина града Ваљева на 

седници од  27. децембра 2010. године донела је 

 

 
ОДЛУКУ 

О МЕРИЛИМА ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ  

НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

 

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописују  се мерила за 

обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта и елементи за уговарање међусобних 

односа у погледу уређивања грађевинског 

земљишта за територију града Ваљева.  

 

Члан 2. 

Уређивање грађевинског земљишта јесте 

припремање, као и опремање грађевинског 

земљишта комуналном инфраструктуром. 

Припремање грађевинског земљишта 

обухвата истражне радове, израду геодетских и 

других подлога, израду планске и техничке 
документације, програма за уређивање земљишта, 

расељавање, рушење објеката, санирање терена и 

друге радове. 

Опремање грађевинског земљишта 

обухвата изградњу објеката комуналне 

инфраструктуре, изградњу и уређење површина 

јавне намене и друге радове. 

Уређивање грађевинског земљишта врши 

се према средњорочним и годишњим програмима 

уређивања. 

 

Члан 3. 
Послове уређивања грађевинског 

земљишта, обрачун и наплату накнаде за 

уређивање грађевинског земљишта на територији 

града Ваљева (у даљем тексту: Град) обавља  

Јавном Предузеће ''Дирекција за урбанизам, 

грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева'' 

у даљем тексту: (Дирекција). 

Средства добијена од накнаде за 

уређивање грађевинског земљишта користе се за 

уређивање и прибављање грађевинског земљишта, 

и за изградњу и одржавање објеката комуналне 
инфраструктуре. 

 

 

Члан 4. 

Обвезници плаћања накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта јесу физичка, односно 
правна лица - инвеститори на које гласи 

правоснажна локацијска дозвола, а који граде нови 

објекат или врше реконструкцију, доградњу 

односно надоградњу постојећег објекта или 

промену намене у складу са законом, на 

предметном грађевинском земљишту. 

Обвезници плаћања накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта јесу и физичка и правна 

лица - власници објеката изграђених или 

реконструисаних без грађевинске дозволе, у 

поступку легализације, а у складу са Законом о 
планирању и изградњи. 

 

II НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

А) КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ВИСИНЕ НАКНАДЕ 

 

Члан 5. 

Висина накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта утврђује се на основу следећих 

критеријума:  

- степена комуналне опремљености, 

- годишњих програма за уређивање 
грађевинског земљишта,  

- урбанистичке зоне и  

- намене и површине објекта. 
 

Члан 6. 

Степен комуналне опремљености 
подразумева степен изграђености мреже комуналне 

инфраструктуре. 

Грађевинско земљиште потпуно 

комунално опремљено је оно земљиште на коме је 

изграђен приступни пут са тротоаром и јавном 

расветом, обезбеђено снабдевање водом и 

одвођење отпадних вода (канализација). 

Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта не обухвата трошкове  

електродистрибутивне мреже и објеката, ТТ мреже 

и објеката, кабловски дистрибутивни систем, 
мрежу и објекте топлификације и гасификације, 

које инвеститор посебно уговара са надлежним 

јавним предузећима. 

 

Члан 7. 

Скупштина града Ваљева (у даљем тексту: 

Скупштина града) једном годишње доноси 

Програм уређивања грађевинског земљишта којим 

се регулише припремање и опремање тог 

земљишта. 

 

Члан 8. 
На територији Града  одређује се седам 

урбанистичких зона за потребе обрачуна и плаћања 

накнаде за уређивање грађевинског земљишта у 

зависности од  тржишне вредности грађевинског 

земљишта, односно посебних урбанистичких 
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погодности и приступачности локације, као и 

урбанистичких параметара, односно планом 

максимално утврђеног степена изграђености 
земљишта.  

Саставни део ове одлуке је текстуални 

опис граница зона и графички прилог у аналогном 

облику.  

 

Члан 9. 

Намене објекта за који се утврђује накнада 

за уређивање грађевинског земљишта, могу бити:  

-становање: вишепородичне стамбене зграде, 

индивидуалне породичне стамбене зграде, 

стамбени простор у стамбено-пословним зградама, 
стамбени простор у оквиру атељеа и гаражни 

простор у стамбеним зградама; 

-комерцијална делатност: трговински објекти, 

пословни објекти и канцеларије, пословно-

стамбени апартмани, мењачнице, кладионице, 

коцкарнице, видео клубови, гараже као засебне 

комерцијални објекти, хотели, угоститељски 

објекти, бензинске пумпе, антенски стубови, као и 

други објекти комерцијалног и услужног карактера 

(као и објекти који служе за обављање делатности 

од општег друштвеног интереса, а које финансирају 

приватна лица и који обухватају образовање, 
социјалну и дечију заштиту, здравство, културу, 

спорт, заштиту животне средине и верске објекте); 

 -производна делатност: затворена или наткривена 

производна постројења, складишта, магацински 

простор, пијаце, објекти производног занатства, 

индустрије и грађевинарства, комунални  и 

енергетски објекти  и гаражни простор у свим 

наведеним објектима; 

-остале намене:  објекти за обављање делатности 

од општег интереса које се финансирају из буџета - 

јавне службе (образовање, социјална и дечија 
заштита, здравство, култура, спорт, заштита 

животне средине, социјално становање и др.) и 

објекти државних органа и организација, јединица 

територијалне аутономије и локалне самоуправе, 

надстрешнице, отворен производни и складишни 

простор, отворене пијаце са тезгама, објекти 
традиционалних цркава и верских заједница у 

смислу Закона о црквама и верским заједницама. 

Објекти  који нису наведени у ставу 1. овог 

члана уподобиће се најсличнијој наведеној намени, 

а према стварној врсти објекта који се гради. 

 

Члан 10. 

Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта обрачунава се по m
2
 нето површине 

објекта који се гради, дограђује или реконструише.  

Б) МЕРИЛА ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ 
НАКНАДЕ 

 

Члан 11. 

Јединични износ накнаде (Цјед) износи 

875,00 динара по квадратном метру нето површине 

објекта. 

Јединични износ накнаде множи се са 

бројем квадрата објекта, коефицијентом за намену, 

коефицијентом за урбанистичку зону, 

коефицијентом комуналне опремљености и то 

према следећој формули: 

 
Цукупна = Цјед *Пнето *Кн *Куз *Кко, где је: 

 

Цукупна - укупна цена након обрачуна 

Цјед – јединични износ накнаде 

Пнето - нето површина објекта из члана 10. ове 

Одлуке 

Кн - коефицијент за намену 

Куз – коефицијент урбанистичке зоне 

Кко – коефицијент комуналне опремљености 

 

Коефицијент за намену (Кн): 
 

 

Намена објекта Коефицијент 

Стамбена 1 

Комерцијална 1,5 

Производна 1,3 

Остале 0,5 

 
Коефицијент за урбанистичку зону (Куз): 

Урбанистичка зона Коефицијент 

Прва зона 1,7 

Друга зона 1,6 

Трећа зона 1,5 

Четврта зона 1,4 

Пета зона 1,3 

Шеста зона  1,2 

Зона туристичког центра Дивчибаре 1,5 

 

Коефицијенти комуналне опремљености (Кко):  

У случају опремљености грађевинског земљишта 

приступним путем, канализационом и водоводном 

мрежом, тротоаром и јавном расветом, коефицијент 

комуналне опремљености је 1. 
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Уколико је земљиште непотпуно 

опремљено комуналном инфраструктуром, укупна 

цена након обрачуна (Цукупна)  умањује се за 

одређени проценат, у складу са следећом табелом: 

 

Недостајућа комунална инфраструктура Проценат умањења 

1.Недостајући приступни пут  

   1.1. земљани пут (20%) 

   1.2. ризла или шљунак (15%) 

   1.3. подлога од коцке (5%) 

20% 

2. Недостајућа канализациона мрежа 10% 

3. Недостајућа водоводна мрежа 10% 

4. Недостајући тротоар 5% 

5. Недостајућа јавна расвета 5% 

 

Проценат умањења по основу недостајуће 

комуналне инфраструктуре не може бити већи од 

50% у односу на коефицијент потпуне комуналне 

опремљености (коефицијент 1). 
Недостајућа инфраструктура може се 

финансирати средствима инвеститора. 

Радови на изградњи комуналних објеката, 

у делу који служи само појединим стамбеним 

зградама или објектима друге намене, у циљу 

повезивања тих објеката са одговарајућим 

системима комуналне инфраструктуре, сматрају се 

саставним деловима објеката којима служе, не 

исказују се у оквиру радова на уређивању 

грађевинског земљишта и нису садржани у накнади 

за уређивање грађевинског земљишта. Извођење и 

финансирање ових радова сносе инвеститори. 
Ако се због изградње, доградње или 

надзиђивања објекта укаже потреба за повећањем 

капацитета објеката комуналне потрошње, 

трошкове повећања њиховог капацитета  сноси 

инвеститор у целости. 

У случају када се уговара делимично 

плаћање накнаде за секундарну мрежу, плаћање 

накнаде за недостајућу инфраструктуру уговара се 

тако да ће се она платити када се годишњим 

Програмом уређивања грађевинског земљишта 

предвиди или изведе део преосталих радова на 
уређивању земљишта, у износу валоризованом 

растом цена на мало према подацима републичког 

органа надлежног за статистику, од дана уговарања 

до дана плаћања, о чему ће се закључити анекс 

уговора. 

 

Члан 12. 

Уколико инвеститор приликом промене 

намене, доградње, надзиђивања или реконструкције 

објекта није у могућности да на парцели на којој се 

изводе радови а у складу са урбанистичким планом 
и Правилником о општим условима о парцелацији 

и изградњи и садржини и условима и поступку 

издавања акта о урбанистичким условима за 

објекте за које одобрење за изградњу издаје 

општинска односно градска управа обезбеди 

потребан број паркинг места, дужан је да за свако 

паркинг место плати износ од 80.000,00 динара.  

Одредбе става 1. овог члана примењиваће 

се и за бесправно изграђене објекте у складу са 

важећим законским прописима. 

Обрачун износа из става 1. овог члана 

вршиће Дирекција истовремено са обрачуном 

накнаде за уређивање грађевинског земљишта, а 

плаћање се врши у складу са чланом 19. ове 
Одлуке. 

Прикупљена средства по овом основу 

користиће се за изградњу  паркинг места.  

 

Члан 13. 

За претварање већ изграђеног објекта, 

односно дела објекта у  простор за коју је утврђен 

виши коефицијент намене, накнада се утврђује као 

разлика између обрачунате висине накнаде за нову 

намену објекта и обрачунате висине накнаде за 

претходну намену у складу са овом Одлуком. 

 
Члан 14. 

Висина накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта утврђена овом Одлуком коригује се 

следећим коефицијентима: 

1. Коефицијентом 10,0  

- за изградњу антенских стубова 

2. Коефицијент 2,0 

-за надградњу зграде за колективно становање ако 

инвеститор надградње није корисник односно 

власник земљишта на којем се зграда налази. 

3. Коефицијент 1,5 
-за изградњу бензинских пумпи (обрачун се врши и 

за површину резервоара, надстрешнице са точећим 

местима, објеката особља и других пратећих 

објеката). 

4. Коефицијент 0,5 

- површина у подрумским етажама и гараже 

-сви помоћни објекти уз породично стамбене 

објекте (оставе, шупе и слично) и економски 

објекти одређени Правилником о општим условима 

о парцелацији и изградњи и садржини, условима и 

поступку издавања акта о урбанистичким условима 
за објекте за које одобрење за изградњу издаје 

општинска, односно градска управа.  

 

Члан 15. 

За адаптацију и реконструкцију легално 

изграђеног објекта у оквиру постојећег габарита  и 

без промене његове намене, не плаћа се накнада за 

уређивање грађевинског земљишта.  

Ако се приликом изградње руши постојећи  

и гради нови објекат на истој грађевинској парцели 
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у власништву инвеститора, накнада за уређивање 

грађевинског земљишта обрачунава се само за 

разлику у површини према намени и карактеру 
објекта који се руши и објекта који се гради. 

Накнада се обрачунава тако што се износ накнаде 

за нови објекат обрачунат у складу са овом 

Одлуком умањи за износ накнаде за постојећи 

објекат обрачунат у складу са овом Одлуком. 

Легалност и површина објекта из става 1. и 

2. овог члана доказује се: изводом из земљишних 

књига, односно изводом из Листа непокретности; 

грађевинском и употребном дозволом или актом 

надлежног органа да је објекат грађен у периоду 

када за његову изградњу није било потребно 
издавање грађевинске дозволе. Уколико наведене 

исправе не садрже податке о површини објекта, 

иста се утврђује на основу акта надлежног органа, 

или техничке документације која је саставни део 

грађевинске дозволе, копије плана или увиђаја на 

лицу места од стране овлашћеног лица Дирекције. 

 

Члан 16. 

Инвеститор који је закључио уговор о 

плаћању накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта за изградњу објекта за који је обрачун 

вршен на други начин, у случају да се врши измена 
грађевинске дозволе, дужан је да за више 

планирану површину објекта, односно простора 

плати накнаду у складу са овом Одлуком.  

 

 

В) УМАЊЕЊА И ПОГОДНОСТИ КОД 

ПЛАЋАЊА 

 

Члан 17. 

Инвеститори који граде објекте производне 

делатности имају право на умањење накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта обрачунате у 

складу са чланом 11. ове Одлуке за сваког 

новозапосленог радника  0,3%, а највише до 60%. 

Право на умањење накнаде инвеститор 

може остварити уколико Дирекцији претходно 

достави изјаву о броју и динамици запошљавања 

радника са пребивалиштем на територији града 

Ваљева и положи средство обезбеђења утврђено у 

члану 22. ове Одлуке, у висини обрачунате накнаде 

за уређивање грађевинског земљишта без умањења. 

Право на умањење из претходног става 

остварује инвеститор уколико у периоду од 
најмање три године изврши уговорну обавезу о 

броју и динамици запошљавања радника што 

доказује обрасцем  о пријави радника. 

Право на умањење инвеститор остварује 

само за запослене раднике који раде најмање три 

године континуирано а у противном је дужан да 

плати накнаду обрачунату у складу са  чланом 11. 

ове Одлуке без права на умањење, према важећим 

ценама на дан коначног обрачуна. 

Уколико инвеститор из става 1. овог члана 

оствари право на умањење накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта  по више основа у складу 

са овом одлуком  укупно умањење не може бити 

веће од 80%. 

Коначан обрачун оствареног умањења  

врши се након истека периода од пет година од 

дана закључења уговора и регулише се анексом 
уговора.   

 

Члан 18. 

Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта не плаћа  се: 

-за изградњу објеката чији је инвеститор 

град Ваљево,  

- за изградњу објеката чији су инвеститори 

јавне службе чији је оснивач град Ваљево и које се 

финансирају из буџета града Ваљева и 

- за изградњу новог објекта због рушења 
постојећег услед више силе. 

Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта умањује се за40% инвеститору који је 

путем месног самодоприноса за део или цело 

подручје месне заједнице учествовао у изградњи 

комуналних објеката на које се прикључује, 

односно инвеститору који је сопственим 

средствима (ван самодоприноса) учествовао у 

изградњи комуналног објекта функционално 

повезаног са земљиштем.  

У случају из става 2. овог члана  

инвеститор је дужан да приложи одлуку о увођењу 
самодоприноса, односно уговор о заједничком 

финансирању изградње комуналних објеката или 

доказ о уплати средстава за изградњу комуналних 

објеката на које се прикључује, односно који су 

функционално повезани са земљиштем на коме се 

објекат гради. 

 

Члан 19. 

Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта обрачуната по одредбама ове Одлуке  

може се платити: 
1. одједном, или 

2. у ратама. 

Ако се  накнада за уређивање грађевинског 

земљишта  плаћа  у одједном иста се   умањује  за 

10%. 

Ако се накнада за уређивање грађевинског 

земљишта плаћа у ратама: 

- 20% од обрачунате накнаде плаћа се пре 

закључења уговора о уређивању 

грађевинског земљишта, 

- преостали  износ накнаде на 24 једнаке 

месечне рате. 
Преостали износ дуга усклађиваће се са 

растом цена на мало за сваку рату посебно, на 

основу обрачуна који ће Дирекција доставити 

инвеститору  најкасније 8 дана пре дана доспелости 

рате за плаћање. 

За доцњу у отплати дуга обрачунава се 

законска затезна камата. 

Плаћање на рате може бити прекинуто и 

пре истека рока на који је закључен уговор о 

плаћању накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта. У том случају износ преосталог дуга  
може се уплатити једнократно, уз остварење права 

на умањење из става 2. овог члана за преостали део 

дуга, што ће се регулисати анексом уговора.  
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Члан 20. 

Инвеститор је дужан да пре почетка 

грађења објекта, односно издавања грађевинске 
дозволе регулише питање накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта са Дирекцијом. 

Изузетно од става 1. овог члана инвеститор 

који добије земљиште  путем конкурса, дужан је да 

плати накнаду за уређивање  грађевинског 

земљишта  пре подношења захтева за издавање 

грађевинске дозволе. а на основу закљученог 

уговора о уређењу међусобних односа у складу са 

одредбама ове Одлуке.   

Члан 21. 

У случају одустанка од изградње објекта, 
односно простора пре почетка извођења радова, 

односно почетка изградње, инвеститор има право 

на повраћај ревалоризоване уплаћене накнаде, 

умањене за 30% од ревалоризоване уговорене 

накнаде. 

Повраћај средстава из става 1. овог члана, 

извршиће се на исти начин на који је било 

уговорено измиривање накнаде са инвеститором. 

Повраћај средстава из става 1. овог члана 

регулисаће се посебним уговором. 

 

Г) СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА 
 

Члан 22. 

У случају плаћања на рате, на име 

обезбеђивања потраживања, инвеститор - правно 

лице је дужан да достави банкарску гаранцију ''без 

приговора'' и наплативу ''на први позив'', са 

клаузулом о укључењу валоризације у гаранцији, 

хипотеку у корист Дирекције или неопозиво 

уговорно овлашћење, а за инвеститора - физичко 

лице  уговара се административна забрана на 

примања чија висина рате не може бити већа од 
једне трећине укупног месечног примања 

обвезника. Рате се плаћају једном месечно. 

Изузетно, уколико инвеститор-физичко лице нема 

стална примања, средство обезбеђења је хипотека 

на непокретности стим што је то лице у обавези да 

пре закључења уговора о плаћању накнаде достави 

доказ о власништву предметне непокретности и 

оверену заложну изјаву у складу са Законом о 

хипотеци.  

 

Д) ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 23. 

Обрачун висине накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта врши се на захтев 

инвеститора - обвезника накнаде из члана 4. ове 

Одлуке. Уз захтев инвеститор прилаже 

правоснажну локацијску дозволу и главни пројекат 

са извештајем о извршеној техничкој контроли, 

односно идејни пројекат и информацију о локацији 

за објекте за које се не издаје грађевинска дозвола у 

смислу Закона о планирању и изградњи, односно 
техничку документацију за објекте који су предмет 

легализације (технички извештај, записник о 

вештачењу или пројекат изведеног објекта) и 

обавештење о могућности легализације објекта. 

 
III УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ 

ОДНОСА У ПОГЛЕДУ УРЕЂИВАЊА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 24. 

Уређивање грађевинског земљишта и 

накнада за уређивање обрачуната у складу са  

одредбама ове Одлуке утврђују се уговором који 

закључује Дирекција и обвезник накнаде. 

Битни елементи уговора о уређивању 

грађевинског земљишта су: 
- подаци о земљишту које је предмет уређивања, 

односно о објекту који се гради, реконструише, 

односно који је предмет легализације, 

- износ накнаде за уређивање који је обрачунат на 

основу критеријума и мерила из ове Одлуке; 

- рок у којем је инвеститор дужан да плати накнаду; 

- накнада штете за случај доцње; 

- динамика плаћања накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта; 

- износ банкарске гаранције као средства 

обезбеђења у случају плаћања накнаде на рате као 

и услови за активирање банкарске гаранције; 
- евентуалне обавезе инвеститора за изградњу 

недостајућих елемената инфраструктуре; 

- поступак и услови за измену и раскид уговора. 

 

IV УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ 

ОДНОСА У ВЕЗИ КОМУНАЛНОГ 

ОПРЕМАЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ 

ЛИЦА 

 
Члан 25. 

Неизграђено грађевинско земљиште које 

није опремљено, a налази се у обухвату плана 

генералне регулације односно плана детаљне 

регулације, може се комунално опремити 

средствима физичких и правних лица. 

Физичка и правна лица подносе Дирекцији 

предлог о финансирању изградње комуналне 

инфраструктуре. 

Ако Дирекција утврди да је предметна 

зона, односно локација у обухвату плана генералне 

регулације, односно плана детаљне регулације и да 
је подносилац власник грађевинског земљишта, 

сачиниће услове о финансирању изградње 

комуналне инфраструктуре, који нарочито садрже: 

- податке о локацији односно зони, 

- податке из урбанистичког плана и техничке 

услове за изградњу комуналне инфраструктуре, 

- податке из програма уређивања грађевинског 

земљишта, 

- границе локације која се опрема са пописом 

катастарских парцела, 

- рок изградње комуналне инфраструктуре, 
- обавезу града као инвеститора за прибављање 

локацијске, грађевинске и употребне дозволе као и 
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обавезу да обезбеди и финансира стручни надзор у 

току извођења радова, 

- обавезу власника земљишта да финансира израду 
техничке документације, стручне контроле 

техничке документације, извођење радова на 

изградњи комуналне инфраструктуре, 

- обавезу предаје изграђених објеката комуналне 

инфраструктуре и других објеката јавне намене у 

својину града, као и грађевинског земљишта 

планом предвиђеног за јавне намене, 

- процењени износ стварних трошкова изградње 

комуналне инфраструктуре, 

- обавезу прибављања банкарске гаранције на 

процењени износ стварних трошкова изградње 
инфраструктуре, односно на целокупни износ 

накнаде за уређивање обрачунате у складу са 

чланом 11. ове Одлуке, као да је земљиште у 

потпуности комунално опремљено, 

- висину умањења накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта за инвеститоре објеката 

који ће бити грађени на тој локацији односно зони. 

 

Члан 26. 

Ако власник грађевинског земљишта 

прихвати услове из члана 25. ове одлуке Дирекција 

ће предлог о финансирању изградње комуналне 
инфраструктуре са предлогом уговора о 

регулисању међусобних односа у вези комуналног 

опремања предметне локације доставити 

Скупштини града на разматрање и одлучивање. 

Одлука Скупштине града о прихватању 

предлога о финансирању изградње комуналне 

инфраструктуре средствима власника грађевинског 

земљишта садржи и  овлашћење Дирекције за 

закључивање уговора којим се ближе уређују 

односи настали поводом прихватања предлога о 

финансирању изградње комуналне инфраструктуре 
средствима власника. 

 

Члан 27. 

Уговор из члана 26. ове Одлуке Дирекција 

закључује  са власником земљишта  у року од 30 

дана од дана доношења одлуке Скупштине града о 

прихватању предлога о финансирању изградње 

комуналне инфраструктуре средствима власника 

грађевинског земљишта. 

 

Члан 28. 

Лице које на основу уговора из члана 26. 
ове Одлуке изгради комуналну инфраструктуру, 

односно лица која на тој локацији буду градила 

објекте, приликом закључења уговора из члана 24. 

ове Одлуке, остварују право на умањење накнаде за 

уређивање грађевинског земљишта. 

Умањена накнада за уређивање 

грађевинског земљишта рачуна се као разлика 

између укупне висине накнаде за ту зону, 

обрачунате на основу члана 11. ове Одлуке као да 

је оно потпуно опремљено, и процењеног износа 

стварних трошкова изградње инфраструктуре. 
Приликом закључења уговора из члана 26. 

ове одлуке на међусобне односе инвеститора и 

Дирекције, примењиваће се чланови од 19. до 24. 

ове Одлуке.  

 
V ОБРАЧУН И ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ ЗА 

УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Члан 29. 

Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта у поступцима легализације за породичне 

стамбене објекте до 100 m
2 
утврђује се на основу 

следећих критеријума: степена комуналне 

опремљености, годишњих програма за уређивање 

грађевинског земљишта, урбанистичке зоне, 
положаја локације, намене објекта, нето површине 

објекта и времена закњучења уговора о уређивању 

грађевинског земљишта којим се уређује и плаћање 

накнаде у поступку легализације. 

Под породичним стамбеним објектима из 

става 1. овог члана сматрају се и станови у 

стамбеним зградама до 100 m
2
 нето корисне 

површине стана, без обзира на површину стамбене 

зграде у којој се ти станови налазе. 

Накнада за објекте из става 1. и 2. овог 

члана умањује се за 60% у односу на висину 

накнаде утврђену у складу са чланом 11. ове 
Одлуке, ако се уговор о уређивању грађевинског 

земљишта закључи до 31.12.2011. године. 

По истеку рока из става 3. овог члана 

накнада за објекте из става 1. и 2.  овог члана  

утврђена  у складу са чланом 11. ове  Одлуке не 

умањује се. 

Умањење из става 3. овог члана може 

остварити лице које је изградњом објекта, односно 

куповином стана трајно решавало своју стамбену 

потребу. 

Подносилац захтева или члан његовог 
породичног домаћинства (брачни друг, деца рођена 

у браку, ван брака, усвојена и пасторчад, који живе 

са подносиоцем захтева у заједничком 

домаћинству) који имају у својини другу 

непокретност за становање на територији града, 

нема право на умањење из става 3. овог члана. 

Приликом обрачуна површина за умањење 

по основу прописаном у ставу 3. овог члана, за 

породичне стамбене објекте до 100 m
2  

обрачунава 

се бруто развијена грађевинска површина у складу 

са Законом о планирању и изградњи. 

Приликом обрачуна површина за умањење 
по основу прописаном у ставу 3. овог члана, за 

станове у стамбеним зградама, обрачунава се нето 

корисна стамбена површина стана, без обзира на 

укупну површину стамбене зграде у којој се стан 

налази. 

Умањење накнаде из става 3. овог члана не 

односи се на пословни простор или други простор 

који је изграђен без грађевинске дозволе и који се 

налази у породичном стамбеном објекту површине 

до 100 m
2 
, а не користи се за становање.   

За остале објекте плаћа се накнада у пуном 
износу без  умањења.  

 

 



Страна 50 Службени гласник града Ваљева       27.  децембар  2010. године Број 13 

 
Члан 30. 

У поступку легализације инвеститор 

односно власник објекта и Дирекција закључују 
уговор пре издавања грађевинске дозволе за објекат 

односно део објекта који је предмет легализације. 

Када је предмет легализације објекат из 

члана 189. Закона о планирању и изградњи  накнада 

се плаћа сукцесивно тако што надлежни орган 

издаје грађевинску дозволу за цео објекат, а по 

правноснажности тог решења, пре доношења 

појединачних решења за посебне физичке делове 

објекта, закључује се уговор о плаћању накнаде за 

део објекта који је предмет легализације. 

 
Члан 31.  

Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта за објекте у поступку легализације,  

плаћа се у складу са чланом 19. и 23. ове Одлуке. 

 

VI ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Члан 32. 

 Инвеститору који је поднео захтев за 

обрачун накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта пре ступања на снагу ове одлуке накнада 

за уређивање грађевинског земљишта обрачунава 
се по одредбама одлуке која је важила у време 

подношења захтева.  

 

Члан 33. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о накнади за уређивање 

грађевинског земљишта ("Службени гласник  

општине Ваљево", број 3/96, 7/96, 2/98, 4/99, 1/00, 

2/02, 5/02, 4/03, 5/03 и 22/07 и "Службени гласник 

града Ваљева'', број 26/08 и 13/09). 

 
 

Члан 34. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику  града 

Ваљева". 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-88/2010-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 
 

 

 

ТЕКСТУАЛНИ ОПИС ГРАНИЦА ЗОНА И 

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ У АНАЛОГНОМ 

ОБЛИКУ    

 

ПРВА ЗОНА  

 

граница подручја полази од раскрснице улица 

Кнеза Михаила и Милована Глишића и иде 
источном границом парцеле 8702 (која је 

зацевљени Јаз), затим наставља западном границом 

парцеле 8630, па према северу иде улицом 

Синђелићевом до раскрснице са улицом 

Карађорђевом, па наставља улицом Карађорђевом 

према истоку до раскрснице са улицом Узун 
Мирковом, одакле се враћа улицом Карађорђевом 

до раскрснице са улицом Синђелићевом. Одатле 

граница поново иде улицом Синђелићевом до реке 

Љубостиње, затим скреће према западу и иде реком 

Љубостињом до моста на реци Љубостињи у улици 

Војводе Мишића. Граница, затим, скреће на југ и 

иде улицом Војводе Мишића до раскрснице са 

улицом Карађорђевом и наставља према западу 

Карађорђевомулицом до раскрснице са улицом 

Душановом. Одатле граница иде Душановом 

улицом према југу до моста преко реке Колубаре, 
затим према истоку улицом Рајићевом која скреће 

према југу и иде до раскрснице са улицом 

Бирчаниновом. Потом иде према истоку улицом 

Бирчаниновом до почетка улице Кнеза Михаила и 

наставља том улицом до раскрснице са улицом 

Милована Глишића одакле је опис и почео. 

 

ДРУГА ЗОНА 

 

граница подручја полази од раскрснице улица 

Милована Глишића и улице Николе Тесле и иде 

према југу улицом Николе Тесле, затим скреће 
северном границом парцела 10631 i 10632 до јужне 

границе зацевљеног Јаза (10583/1), па иде на југ до 

северне границе парцеле 10599 којом излази на 

улицу Кнеза Михаила, а затим на југ улицом Кнеза 

Михаила до железничке пруге Београд-бар, па 

наставља на исток пругом, прелази реку Колубару 

и долази до раскрснице улица Узун Миркова и 

улице Палих бораца 91-92 године. Одатле граница 

иде на север улицом Узун Мирковом до раскрснице 

са улицом Владике Николаја, а затим скреће на 

запад и иде улицом Владике Николаја до 
раскрснице са улицом Синђелићевом. Граница зоне 

иде на север Синђелићевом улицом до реке 

Љубостиње, па скреће на запад и иде реком 

Љубостињом до парцеле 6285 чијом јужном 

границом иде до раскрснице улица Селимира 

Ђорђевића и Душанове Одатле граница иде улицом 

Душановом према југу до раскрснице са улицом 

Војводе Степе, а затим скреће на запад улицом 

Војводе Степе до раскрснице са улицом 

Радничком, па наставља улицом радничком до 

раскрснице са улицом Мајора Илића дуж које 

наставља на исток до раскрснице улица Мајора 
Илића и Душанове. Одатле граница скреће на југ 

Душановом улицом, прелази мост на реци Колуари 

и иде до раскрснице са улицом Господар 

Јевремовом којом иде до раскрснице са 

Бирчаниновом улицом. Граница наставља на исток 

Бирчаниновом улицом до улице Поп Андрије, 

обухвата ''трг'' између улица Поп Андрије и 

Милована Глишића па наставља улицом Милована 

Глишића до раскрснице са улицом Николе Тесле 

одакле је опис и почео. 

 
ТРЕЋА ЗОНА 
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граница подручја полази од раскрснице улица 

Марије Бурсаћ и зацевљеног Јаза, па наставља на 

југ зацевљеним Јазом до железничке пруге 
Београд-Бар, а затим даље на југ железничком 

пругом до парцеле 10573 где скреће на исток и 

преко бране прелази реку Градац до раскрснице 

улица Прва бразда и Вишеградске, па наставља 

улицом Вишеградском до парцеле 10304/1 где 

скреће на исток и иде јужним границама парцела 

10304/1, 10304/2, 10310/3, 10360/5, 10330/2 и 

10360/3 до улице Олге Пиргић. Затим иде улицом 

Олге Пиргиц до парцеле 10355 где скреће на исток 

и северном границом парцеле 10355 излази на 

улицу Тамнавску, а затим наставља улицом 
Тамнавском ро раскрснице са улицом Шеста 

Личка. Одатле иде на север улицом Шеста Личка 

до раскрснице са улицом Зајечарском до парцела 

10022 и 10021 чијим северним границама излази на 

улицу Саватија Станишића. Граница даље иде 

улицом Саватија Станишића до раскрснице са 

улицом Ужичком, где скреће на север и иде до 

границе са парцелом 9374 чијом источном 

границом иде до улице Фрушкогорске, а потом 

улицом Фрушкогорском до јужне границе парцеле 

9306 којом наставља ка истоку, па затим јужном 

границом парцеле 9452/2, северним границама 
парцела 9382/9, 9463/2 и 9453/1, па делом западне и 

целом северном границом парцеле 9468 стиже до 

западне границе парцеле 9533/31 којом излази на 

Истарску улицу. Граница даље иде улицом 

Истарском до раскрснице са улицом 

Калемегданском, затим иде на север до раскрсница 

улица Калемегданска и Гробљанска, а потом 

улицом Гробљанском до раскрснице са улицом 

Сувоборском. Граница иде даље на исток улицом 

Сувоборском до раскрснице са улицом Норвешких 

интернираца где скреће на север и иде улицом 
Норвешких интернираца, прелази реку Колубару и 

источном границом парцела 7262/2 и 7268/1 долази 

до железничке пруге Београд-Бар, скреће на исток 

и иде пругом до подвожњака на улици Милорада 

Ристића. Затим граница иде на север улицом 

Милорада Ристића до раскрснице са улицом 

Владике Николаја, а затим улицом Владике 

Николаја на запад до раскрснице са улицом 9. маја, 

где скреће на север и иде улицом 9. маја до парцеле 

740. Одатле граница иде источном границом 

парцеле 703 (поток Ђеновац) до парцеле 11804 и 

иде њеном источном границом и источном 
границом парцеле 12279 (која је поток Ђеновац), 

стиже до улице Косјерићке. Ту граница скреће на 

запад и иде улицом Косјерићком до парцеле 551 

где скреће на југ западном границом парцеле 684/1, 

а код парцеле 557 скреће на запад и иде северном 

границом парцеле 694/1 све до улице Саве 

Вујановића. Одатле граница иде улицом Саве 

Вујановића до улице Пролаз (Спомен парк) којом 

излази на улицу Мише Рељића, па наставља 

улицом Мише Рељића до раскрснице са улицом 

Миливоја Радосављевића. Затим граница иде на југ 
до раскрснице улица Миливоја Радосављевића и 

Дурмиторске, где скреће на запад и иде улицом 

Дурмиторском до раскрснице са улицом Владе 

Зечевића, где иде на север до улице на парцели 

3342/23 којом иде на запад до раскрснице са 

улицом Јакова Ненадовића. Одатле граница иде на 
север до раскрснице улица Јакова Ненадовића и 

Матије Гупца, скреће на запад улицом Матије 

Гупца, затим јужном границом парцела 3672 и 3666 

излази на улицу Пере Комирићанца. Граница даље 

иде улицом Пере Комирићанца до раскрснице са 

улицом Војводе Мишића где скреће на север и иде 

улицом Војводе Мишића до раскрснице са улицом 

Трепчанском, скреће на запад и иде улицом 

Трепчанском, прелази реку Љубостињу и северном 

границом парцеле 3929 долази до улице Ђердапске. 

Затим граница скреће на југ и иде улицом 
Ђердапском до раскрснице са улицом Димитрија 

Туцовића, пралази мост на реци Љубостињи и 

долази до раскрснице улица Душанова и Филипа 

Вишњића, ту скреће на запад и иде улицом Филипа 

Вишњића све до раскрснице са улицом Радничком. 

Ту граница иде на запад улицом Радничком до 

раскрсниеца са улицом Хајдук Станка, а затим 

улицом Хајдук Станка до раскрснице са улицом 

Прва пролетерска, где скреће на југ и иде улицом 

Прва пролетерска до раскрснице са улицама Браће 

Недића и Кнеза Милоша, одакле продужава даље 

на југ улицом Цаке Миливојевић до раскрснице са 
улицом Проторошком и даље наставља улицом 

Порторошком до ограде ''Фабрике воде'', тј. до 

парцеле 8065/15. Одатле граница иде на исток 

северном границом парцела 7788/1 и 7784, пресеца 

парцелу 7786/5, улицу Омладинску и наставља на 

исток северном границом парцела 7790 и 7793, 

пресеца улицу Мајора Илића, прелази реку 

Колубару, иде јужном границом парцеле 7874/1, 

пресеца улицу Бирчанинову и парцелу 11286 и 

долази до улице Бобовчеве. Даље граница иде на 

исток улицом Бобовчевом, скреће на југ краком 
Бобовчеве улице од чијег краја наставља западним 

границама парцела 8065/15, 8065/16 и 8065/17, па 

северном границом парцеле 11256/1 прелази поток 

и северним границама парцела 11250, 11254 и 

11253 излази на Козарачку улицу. Затим граница 

иде на југ улицом Козарачком до раскрснице са 

улицом Попарски пут, где скреће на исток и иде 

улицом Попарски пут до раскрснице са улицом 

Марка Краљевића где скреће на север и иде улицом 

Марка Краљевића до раскрснице са улицом Марије 

Бурсаћ. Одатле скреће на исток улицом Марије 

Бурсаћ до раскрснице са зацевљеним Јазом одакле 
је опис и почео. 

 

ЧЕТВРТА ЗОНА 

 

граница подручја је између граница ТРЕЋЕ ЗОНЕ и 

границе ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ВАЉЕВА: Од 

тачке 1 до тачке 2 граница плана се поклапа са 

границом између К.О.Ваљево и К.О.Рађево Село. 

Од тачке 2 до тачке 3 граница плана скреће на 

исток и пролази кроз К.О.Ваљево северном 

границом катастарских парцела 11426, 11425, 
11424, 11452 до тромеђе са кат. парцелама 11466 и 

11481/3 где скреће на север и иде западном 

границом кат.парцела 11488/1, 11488/2, 11478/11, 
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11478/1, 11478/2, 11477/3, 11477/1 и 11477/2 где, 

поново, скреће на исток и иде северном границом 

кат. парцела 11477/2, 11477/1, 11474/1, 11474/2, 
11474/4, 11474/5, 11474/6, 11474/7, 11474/8, 

11474/9, 11476 и 11475. Од тачке 3 до тачке 4 

граница плана се поклапа са границом између 

К.О.Ваљево и К.О.Грабовица. Од тачке 4 до тачке 5 

граница плана скреће на исток и пролази кроз 

К.О.Ваљево источном границом катастарских 

парцела 548 и 549/1, а затим северном границом 

кат. парцела 12282 и 12281. Од тачке 5 до тачке 6 

граница плана се поклапа са границом између 

К.О.Ваљево и К.О.Грабовица. Од тачке 6 до тачке 7 

граница плана се поклапа са границом између 
К.О.Ваљево и К.О.Јасеница. Од тачке 7 до тачке 8 

граница плана се поклапа са границом између 

К.О.Ваљево и К.О.Попучке. Од тачке 8 до тачке 8а 

граница плана се поклапа са границом између 

К.О.Ваљево и К.О.Белошевац. Од тачке 8а до тачке 

9 граница плана наставља на југ кроз 

К.О.Белошевац северном границом к.п. 181, а затим 

источном границом кат. парцела 182, 231/1, 231/2, 

231/3, 230, 266, 267, 269/2 и 1001. Од тачке 9 до 

тачке 10 граница плана иде на запад кроз 

К.О.Белошевац јужном границом кат. парцела 

1006, 1005 и 1008. Од тачке 10 до тачке 11 граница 
плана иде на север границом између 

К.О.Белошевац и К.О.Петница, односно западном 

границом кат.парцеле 859 у К.О.Белошевац. Од 

тачке 11 до тачке 12 граница плана иде на запад 

кроз К.О.Петница јужном границом кат.парцеле 18, 

до тромеђе са кат.парцелама 19/2 и 41, одакле 

наставља на запад јужном границом кат.парцела 

19/2, 19/1, 19/3, 10/2, 10/1, 8/2, 8/23, 8/17, 7 и 2/1. Од 

тачке 12 до тачке 13 граница плана се поклапа са 

границом између К.О.Ваљево и К.О.Петница. Од 

тачке 13 до тачке 14 граница плана се поклапа са 
границом између К.О.Ваљево и К.О.Бујачић. Од 

тачке 14 до тачке 15 граница плана иде на запад 

кроз К.О.Ваљево јужном границом кат.парцела 

10401 (Улица Градачка), 13357, 10464/1, 10468, 

10467/1, 10469/1, 10472 и 10471. По преласку јаза 

на реци Градац граница плана иде лучно на север 

"речним" границама кат.парцела 10480 и 10481, а 

затим прелази реку Градац источном границом 

кат.парцеле 13499 и наставља границом 

"железничке" кат.парцеле 13500 до тромеђе кат. 

парцела 13500, 13150 и 10931. Од ове тромеђе 

граница плана даље иде западном границом 
кат.парцеле10931, 10932, 10933, 10935/1 и 10936, а 

онда наставља северном границом кат.парцеле 

10938 и 13116. По преласку к.п. 11172/1 (Улица 

Попарски пут) граница наставља на југ западном 

границом исте парцеле до тромеђе кат.парцеле 

11172/1, 13502 и К.О.Седлари. Од тачке 15 до тачке 

16 граница плана се поклапа са границом између 

К.О.Ваљево и К.О.Седлари. Од тачке 16 до тачке 17 

граница плана иде на југ кроз К.О.Седлари 

источном границом кат.парцела 125/1, 126/8 и 

127/1, а затим скреће на запад јужном границом 
кат.парцеле 127/1 до границе са кат.парцелом 128. 

Граница плана даље иде на југ источном границом 

кат.парцела 128 и 160, а затим скреће на запад 

јужном границом кат.парцеле 171 до тромеђе са 

кат.парцелом 182/9, где скреће и иде границом кат. 

парцела 182/9, 182/6, 183/1, 183/5, 200/4 и 200/1, 
скреће на север западном границом кат.парцела 

213, 215/2, 215/1 и 217/1, а затим на запад јужном 

границом кат.парцеле 220. По преласку кат.парцеле 

213 граница плана скреће ка западу јужном 

гарницом кат.парцела 212, 211, 240, 241/1, 271/2 

(овде прелази преко кат.парцеле 264), 270/1, 270/3 

(овде прелази преко кат.парцеле 821), 821, 822/2, 

791/2 и 791/1 (граница плана обухвата ову парцелу 

до кат.парцеле 563 ). По преласку кат.парцеле 563, 

граница плана иде на исток северном границом 

исте парцеле, а затим скреће на север западном 
границом кат.парцела 562/8, 565/1 и 528/1, коју 

обухвата и иде даље на исток северном границом 

кат. парцела 528/1, 535, 536, 537/1, 540/1, 540/2, 

541, 542, 547, 291/1, 291/3, 291/2, 292, 288/1 и 297/1, 

а затим скреће на север западном границом к.п. 

297/4 и 298/1. По преласку кат. парцеле 302 

граница плана иде северном границом исте, а затим 

скреће на север западном границом к.п. 308 и 309 

до тачке 17. Од тачке 17 до тачке 1 граница плана 

иде на север кроз К.О.Ваљево, од тромеђе 

кат.парцела 13113, 13021/1 и 13032, северном 

границом кат.парцела13032 и 13041, па западном 
границом кат.парцела 13044, 7660/1, 7665/1, 5317/1, 

5315, 5313, 5311, 5306, 5304/4 и 5304/3, а потом 

скреће на запад јужном границом кат.парцела 

12886, 12880, 12879, 12876, 12875, 12871, 12870, 

12861, 12858, 12857, 12854, 12852 и 12851. Одавде 

граница иде на север западном границом 

кат.парцела 12851, 12850, 11386, 12716 и 12715 где 

прелази улицу Мајора Илића до тромеђе 

кат.парцела 13112, 12718/2 и 12683. Од ове тромеђе 

граница иде на исток северном гарницом кат. 

парцеле 13112 до југозападне тромеђе кат. парцеле 
5116/1 где скреће на север западном границом 

кат.парцеле 5116/1 до Улице Браћа Недић 

(кат.парцела 5115/1) коју обухвата и наставља даље 

према североистоку северозападном границом 

кат.парцела 5106, 5107/1, 5105, 5091, 5092, 5090/1, 

5089/3, 5073/1, 5073/2, 5073/3, 5073/4, 5066/1, 

5066/2 (обухвата је), 5065/1 и 5063/1. Одавде 

граница плана наставља на северозапад 

југозападном границом кат.парцеле 11398 (Улица 

Радничка) до тачке 1. 

(напомена: у обухват Генералног плана укључени 

су и делови КО Попучке, КО Бујачић и КО Рађево 

Село, који су припојени Ваљеву Одлуком о 

промени граница КО Ваљево, Сл. гласник РС број 

35/96). 

 

ПЕТА ЗОНА 

 

граница обухвата подручје КО Ваљево изван 

граница ГП, као и површине свих катастарских 

општина које се граниче са КО Ваљево. То су КО 

Петница, КО Белошевац, КО Попучке, КО 

Јасеница, КО Грабовица, КО Рађево Село, КО 
Златарић, КО Седлари, КО Лелић, КО Дегурић и 

КО Бујачић. 
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ШЕСТА ЗОНА 

 

обухвата подручје између граница ПЕТЕ ЗОНЕ и 
ГРАНИЦЕ ОПШТИНЕ ВАЉЕВО. 

 

ЗОНА ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА ДИВЧИБАРЕ 

 

Као посебна зона издвојено је подручје Дивчибара. 

Граница ове зоне је граница Плана генералне 

регулације за туристички центар Дивчибаре и 

дефинисана је у плану координатама граничних 

тачака. 
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160. На основу члана 56. Закона о пореском 

поступку и пореској администрацији («Службени 

гласник РС» бр. 80/02, 84/02 – испр. 23/03, - испр., 
70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. 

закон, 63/06 – испр. др. закона, 61/07 и 20/09, 72/09-

др.закон и 53/10), члана 32. став 3. и члана 66. став 

3. Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник РС», бр.129/07) и на основу члана 35. став 

1. тачка 3) и 6) Статута Града Ваљева  («Службени 

гласник града Ваљева», бр. 19/08), Скупштина 

града Ваљево на седници одржаној дана 27. 

децембра 2010. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  
О ИЗНОСУ ПОРЕЗА  

НА ПОЉОПРИВРЕДНО И ШУМСКО 

ЗЕМЉИШТЕ  ЗА 2011. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 Износ пореза на пољопривредно и шумско 

земљиште за 2011.годину задржава се на нивоу 

износа утврђеног решењима за 2008, 2009. и 2010. 

годину 

 

Члан 2. 
 Одељење за утврђивање, наплату и 

контролу изворних прихода, Градске управе за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове неће доносити решења о 

утврђивању пореза на пољопривредно и шумско  

земљиште за 2011.годину, већ ће  јавним огласом 

обавестити пореске обвезнике о износу пореза, 

дану када порез доспева и  када се евидентира . 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број :011-85/2010-06/1 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 

 

 

 
 

 

 

161. На основу члана 6. став 1. тачка 1) и члана 8. 

Закона о финансирању локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 

62/06), члана 20. став 1. тачка 4), члана 24. став 1. и 

члана 32. став 1. тачка 3) и 6) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) 

и члана 35. став 1. тачка 3) и 6) Статута града 

Ваљева  („Службени гласник града Ваљева“, број 

19/08) Скупштина града Ваљева на седници 

одржаној 27. децембра. 2010. године, донела је 

 
 

ОДЛУКУ 

О 

УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ТРЖИШНЕ 

ЦЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 2011.ГОДИНУ 

 

1.Утврђује се просечна тржишна цена 

непокретности на територији града Ваљева за 2011. 

годину, као један од основних елемената за 

утврђивање основице при обрачуну пореза на 

имовину за физичка лица, по м
2
 и то: 

 

 

- Станови и стамбене зграде   64.709,23 динара 

- Пословни простор  121.819,17 динара 

- Зграде за одмор    38.825,52 динара 

- Гараже и други грађевински објекти  

32.361,80 динара 

2.Градска управа за друштвене делатности, 
финансије, имовинске и инспекцијске послове - 

Одељење за утврђивање, наплату и контролу 

изворних прихода, примењиваће утврђену 

просечну тржишну цену непокретности из члана 1. 

ове одлуке код утврђивања пореза на имовину за 

2011. годину. 

3.Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

 
Скупштина града Ваљева 

Број:011-81/2010-06/1 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 

 

 

162. На основу члана 92. Закона о буџетском 

систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009 и 

73/2010) и члана 35. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 19/08), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 27. 

децембра 2010. године  донела је 

 

ОДЛУКУ 

О 

ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 
БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2010. ГОДИНУ 

 

 

1. Екстерну ревизију завршног рачуна буџета 

града Ваљева за 2010. годину обавиће 

Државна ревизорска институција, односно, 

уз сагласност Државне ревизорске 

институције, лице које испуњава услове за 

обављање послова ревизије финансијских 
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извештаја прописане  законом којим се 

уређује рачуноводство и ревизија. 

 
2. Ову одлуку доставити Градској управи за 

друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове града 

Ваљева – Одељењу за финансије и 

Државној ревизорској институцији. 

 

3. Ову одлуку објавити у ''Службеном 

гласнику града Ваљева''.  

 

 

Скупштина града Ваљева 
Број: 40-489/2010-06 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 

 

 

163. На основу члана 20. став 1. тачка 38) и члана 

90. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/07) и члана 8,  

17. став 1. тачка 38) и члана 35. став 1. тачка 6) 

Статута града Ваљева („Службени гласник града 
Ваљева“, број 19/08), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 27. децембра 2010.године, 

донела је 

 

ОДЛУКУ 

О 

НАЧИНУ УПОТРЕБЕ СИМБОЛА 

ГРАДА ВАЉЕВА 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком ближе се одређује начин 

употребе симбола града Ваљева. 

 Симболи града Ваљева су грб и застава. 

 

Члан 2. 

 Симболима града се представља град 

Ваљево.  

Симболима града не смеју се вређати 

општи и државни интереси, национална и верска 

осећања и јавни морал, углед и достојанство града 

Ваљева. 
Симболи града могу се употребљавати 

само у облику и са садржином који су  утврђени 

Одлуком о утврђивању симбола града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“, број 10/10). 

 

II ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 3. 

 Симболи града Ваљева не могу се 

употребљавати као робни или услужни жиг, узорак 

или модел, нити као било који други знак за 
обележавање робе или услуге. 

 Симболи града Ваљева не смеју се 

употребљавати ако су оштећени или су својим 

изгледом неподобни за употребу, већ се повлаче из 

употребе. 

На симболима града Ваљева не може се 
ништа исписивати, односно уписивати, нити се они 

могу мењати. 

Члан 4. 

Симболи града Ваљева могу се 

употребљавати у уметничком стваралаштву, 

наставном и образовном раду, под условом да 

њихова употреба не буде у супротности са 

члановима 2. и 3. ове одлуке.  

 

Члан 5. 

Еталон (изворник) симбола града Ваљева је 
књига графичких стандарда симбола града Ваљева 

која се израђује на основу описа (блазона) из 

Одлуке о утврђивању симбола града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“, број 10/10), а 

утврђује се актом Градског већа града Ваљева.   

Обликовање за употребу Великог и Малог 

грба града Ваљева и заставе града Ваљева врши се 

у складу са актом из става 1. овог члана. 

Еталон (изворник) симбола града Ваљева 

чува се у Градској управи за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове – 

Одељењу за заједничке послове. 
 

III УПОТРЕБА ГРБА ГРАДА ВАЉЕВА 

 

Члан 6. 

Велики грб града Ваљева се истиче на 

згради Града и користе га: Градоначелник и 

заменик Градоначелника града Ваљева, 

председник, заменик и секретар Скупштине града 

Ваљева и чланови Градског већа града Ваљева. 

Велики грб града Ваљева се користи у 

најсвечанијим приликама када се истичу значај и 
традиција града и обавезно се утискује, односно 

штампа на повељама, дипломама и другим јавним 

признањима које додељује град Ваљево. 

Мали грб града Ваљева као симбол града 

Ваљева кoристе органи града за обележавање 

својих просторија. 

Мали грб града Ваљева могу службено да 

користе јавне службе чији је оснивач град Ваљево. 

Мали грб града Ваљева користе одборници 

Скупштине града Ваљева, градске управе града 

Ваљева и помоћници Градоначелника града 

Ваљева. 
 

Члан 7. 

На службеним визиткартама 

Градоначелника и заменика Градоначелника града 

Ваљева , председника , заменика председника и 

секретара Скупштине града Ваљева и чланова 

Градског већа града Ваљева отискује се Велики грб 

града Ваљева. 

На службеним визиткартама одборника 

Скупштине града Ваљева, помоћника 

Градоначелника града Ваљева, запослених лица у 
градским управама отискује се Мали грб града 

Ваљева. 
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Мали грб града Ваљева утискује се 

односно штампа на предметима који се дају у 

репрезeнтативне сврхе, као и на меморандумима, 
ковертама, званичним позивницама и честиткама, 

визиткартама и слично. 

 

Члан 8. 

Maли грб града Ваљева и Велики грб града 

Ваљева се истиче на јавним местима, на отвореном 

и у затвореном простору за време манифестација 

које су од значаја за град. 

Maли грб града Ваљева и Велики грб града 

Ваљева могу користити представници града 

Ваљева у званичним посетама у земљи и у 
иностранству. 

 

Члан 9. 

Мали грб града Ваљева може се користити 

као ознака на службеном оделу запослених у 

градским управама, који у складу са посебним 

прописима носе службена одела, као и на 

службеним возилима која користе запослени у 

органима града. 

 

Члан 10. 

По правилу Мали грб града Ваљева се 
истиче на прилазним путевима, на граници 

територије града Ваљева.  

 

IV САГЛАСНОСТ НА УПОТРЕБУ МАЛОГ 

ГРБА ГРАДА ВАЉЕВА  

 

Члан 11. 

Правном лицу и предузетнику са седиштем 

на територији града Ваљева изузетно се може дати 

сагласност да Мали грб града Ваљева употреби као 

украс или у комерцијалне свхре. 
Скупштина града Ваљева даје посебним 

актом сагласност на употребу грба.  

 

Члан 12. 

Захтев за давање сагласности садржи 

намену употребе грба, технички опис, рок за који 

се сагласност за употребу тражи, као и друге 

податке битне за одлучивање. 

 

Члан 13. 

Актом којим се даје сагласност на 

употребу Малог грба града Ваљева могу се 
одредити посебни услови као што су: намена, рок у 

коме сагласност важи и друго, уколико таква 

ограничења одговарају намени употребе грба. 

На издати акт плаћа се градска 

административна такса утврђена посебном одлуком 

Скупштине града Ваљева. 

 

Члан 14. 

Субјекти којима је дата сагласност на 

употребу Малог грба града Ваљева дужни су да 

обезбеде доличан изглед украса, односно предмета 
који се користи у комерцијалнe сврхе. 

 

 

Члан 15. 

Акт којим је дата сагласност на употребу 

Малог грба града Ваљева укида се ако корисник 
сагласности употребљава грб супротно утврђеној 

намени и условима или се не стара о доличном 

изгледу украса односно предмета који се користе у 

комерцијалне сврхе. 

Акт којим се одбија захтев за давање 

сагласности, односно акт којим се укида дата 

сагласност је коначан. 

 

Члан 16. 

Градска управа за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове - 
Одељење за послове органа града води евиденцију 

аката из члана 11. став 2. ове одлуке и члана 15. 

став 2. ове одлуке. 

 

V  УПОТРЕБА ЗАСТАВЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

 

Члан 17. 

Застава града Ваљева се истиче: 

 

1)на службеним зградама које користе 

органи града,  

2)у дане празника града на зградама јавних 
предузећа и установа које је основао град Ваљево, 

3)приликом прослава, свечаности и других 

масовних културних, спортских и сличних 

манифестација од значаја за град, 

4)приликом међуградских сусрета, 

такмичења и других скупова (политичких, научних, 

културно-уметничких, спортских и др.) на којима 

град учествује или је репрезентован, у складу са 

правилима и праксом одржавања тих скупова, 

5)у другим случајевима, ако њена употреба 

није у супротности са одредбама ове одлуке. 
Застава града Ваљева стално је постављена 

у службеним просторијама Градоначелника, 

заменика и помоћника Градоначелника града 

Ваљева, председника, заменика председника и 

секретара Скупштине града Ваљева, чланова 

Градског већа и начелника градских управа. 

 

Члан 18. 

Застава града  не сме бити постављена тако 

да додирује тло, нити као подлога, подметач, 

простирка, завеса или драперија. 

Заставом се не могу прекривати возила или 
други предмети, нити се могу украшавати 

конференцијски столови или говорнице, осим у 

форми стоне заставице. 

Ако се застава истиче на говорници, може 

се поставити на копљу или на зиду говорнице, тако 

да је говорник не заклања. 

 

Члан 19. 

Застава се по правилу вије са јарбола или 

копља. 

У дане жалости застава се вије на пола 
копља. 
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Када се застава истиче заједно са заставом 

других градова, поставља се тако да се истиче 

предност заставе града као домаћина. 
 

Члан 20. 

Град Ваљево има и нарочито уникатну 

заставу – стандарту која се чува у згради органа 

града Ваљева.  

Стандарта је израђена на посебно 

декоративан начин и украшена златним ресама по 

слободним рубовима. 

Стандарта симболише град Ваљево и 

користи се у најсвечанијим приликама у присуству 

Градоначелника и заменика Градоначелника града 
Ваљева и председника и заменика председника 

Скупштине града Ваљева. 

Изузетно и по одобрењу Градоначелника, 

стандарта се може носити у процесији и изван 

зграде органа града Ваљева. 

 

VI  НАДЗОР 

 

Члан 21. 

О спровођењу ове одлуке стара се Градска 

управа за локални развој, привреду, урбанизам и 

комуналне послове – Одељење за заједничке 
послове. 

Надзор над спровођењем одредаба ове 

одлуке врше Градска управа за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 

послове – Одељење за инспекцијске послове и 

Градска управа за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове – Одељење 

комуналне полиције. 

Инспекцијски надзор над спровођењем 

одредаба ове одлуке врши Градска управа за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 
инспекцијске послове – Одељење за инспекцијске 

послове. 

Комунални инспектор овлашћен је да, 

уколико утврди да се симболи града користе 

супротно одредбама ове одлуке, решењем забрани 

употребу симбола и наложи уклањање са објеката и 

предмета на којима су истакнути и да предузме 

друге мере ради отклањања недостатака. 

 

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 22. 
 Новчаном казном од 50.000,00 до 

1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно 

лице ако: 

1. користи грб и заставу града Ваљева 

супротно члану 2. став 3, члану 3. и 4. ове 

одлуке. 

2. користи грб града без сагласности из члана 

11. став 2.,  

3. користи грб града супротно акту из члана 

13. ове одлуке,  

4. користи грб града супротно члану 14. ове 
одлуке, 

5. користи заставу града Ваљева супротно 

члану 18. ове одлуке. 

За прекршај  из става 1.овог члана казниће 

се новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 

динара физичко лице и одговорно лице у 
правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се новчаном казном од 5.000, 00 до 250.000,00 

динара предузетник. 

 

 

VIII ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Члан 23. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Ваљева.“ 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-72/2010-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 

 

 

164. На основу члана 70. и 71. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“, број 72/09), члана 64а. 
став 1. Закона о доприносима за обавезно социјално 

осигурање („Службени гласник РС“, број 84/04, 

61/05, 62/06 и 5/09), члана 20. став 1. тачка 39) 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/07), члана 17. став 1. тачка 39) и 

члана 35. став 1. тачка 6) Статута града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“, број 19/08) 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 27. 

децембра  27. децембра  2010. године, доноси 

 

ОДЛУКУ  
О  

УПЛАТИ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО, 

ИНВАЛИДСКО И ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРАЊЕ ЛИЦИМА КОЈА СУ СТЕКЛА 

СТАТУС ЛИЦА КОЈА САМОСТАЛНО 

ОБАВЉАЈУ УМЕТНИЧКУ ИЛИ ДРУГУ 

ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ 

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
Град Ваљево уплаћује доприносе за 

пензијско, инвалидско и здравствено осигурање 

лицима која су стекла статус лица која самостално 

обављају уметничку или другу делатност у области 

културе (у даљем тексту: уметници), под условима 

и на начин утврђеним овом одлуком. 

Средства за намене из става 1.овог члана 

обезбеђују се у буџету града Ваљева. 

 

Члан 2. 

Уметник у смислу одредаба ове одлуке 
јесте физичко лице које: 
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- самостално, у виду занимања, обавља 

уметничку делатност и коме је репрезентативно 

удружење у култури утврдило статус лица које 

самостално обавља уметничку или другу 

делатност у области културе, 

- самостално, у виду занимања, обавља 

научноистраживачке, теоријско-критичке, 

едукативне, продуцентске, организаторске, 

менаџерске и друге стручне послове у области 

културних делатности, и коме је репрезентативно 

удружење у култури утврдило статус лица које 

самостално обавља уметничку или другу 

делатност у области културе, 

- самостално, у виду занимања, обавља 
вокално и инструментално извођење културних 

програма, или на други начин изводи културни 

или артистички програм, и коме је 

репрезентативно удружење у култури утврдило 

статус лица које самостално обавља уметничку 

или другу делатност у области културе, 

- самостално, у виду занимања, обавља 
стручно-техничке послове у области културних 

делатности, и коме је репрезентативно удружење 

у култури утврдило статус лица које самостално 

обавља уметничку или другу делатност у 

области културе. 

II БЛИЖИ УСЛОВИ И НАЧИН СТИЦАЊА 

ПРАВА 

Члан 3. 

Град Ваљево уплаћује доприносе за 
пензијско, инвалидско и здравствено осигурање (у 

даљем тексту: допринос за осигурање) за  уметника 

који испуњава следеће услове: 

 

1. има својство лица које самостално обавља 

уметничку или другу делатност у области културе 

утврђеног од стране репрезетнативног удружења у 

култури у складу са законом, 

2. има пребивалиште на територији града Ваљева 

најмање  5 година; 

3. уметничку или другу делатност у области 

културе обавља као  једино или главно занимање, а 
није корисник пензије; 

4. није осигуран по другом основу, 

5. није остварио укупан приход у предходној 

години, који прелази износ просечне годишње 

бруто зараде на нивоу града Ваљева, 

6. не поседује, нити члан заједничног домаћинства  

( супружник, ванбрачни партнер, дете, усвојеник; 

родитељи или усвојилац уколико живе у 

заједничком домаћинству) непокретну имовину, 

осим стана - куће где станује 

 
Члан 4. 

Уметник има обавезу да достави следеће 

доказе:  

 

-уверење надлежног репрезетативног 

удружења о чињеницама уписаним у евиденцију,  

-фотокопију личне карте и радне књижице: 

-потврду надлежног органа о пријави 

укупног прихода и о пријави пореза на непокретну 

имовину, 
-потврду Републичког геодетског завода - 

Службе за катастар непокретности Ваљево о 

катастарским приходима на непокретностима , 

-потврду Републичког Фонда ПИО да није 

осигуран по другом основу. 

 

Докази из става 1. овог члана не могу бити 

старији од шест месеци. 

 

Члан 5. 

Градска управа надлежна за послове 
културе – Одељење за друштвене делатности 

објављује у недељним листовима који се 

дистрибуирају на територији града Ваљева, јавни 

позив који траје од 1. августа до 31. августа на који 

се пријављују уметници којима ће град Ваљево, у 

складу са одредбама ове одлуке, уплаћивати 

допринос за осигурање за наредну годину. 

 

Градска управа надлежна за послове 

културе – Одељење за друштвене делатности до 15. 

септембра решењем утврђује који уметници 

испуњавају услове из члана 3. и 4. ове одлуке. 
 

Члан 6. 

По добијеном решењу из члана 5. став 2. 

ове одлуке, уметник има право жалбе Градском 

већу у року од осам дана од дана пријема истог. 

 

Члан 7. 

Пријава на позив у смислу члана 5. ове 

одлуке подноси се на формулару чију садржину 

одређује Градска управа надлежна за послове 

културе – Одељење за друштвене делатности. 
 

Члан 8. 

Основица доприноса за уметнике је 

опорезиви приход на који се плаћа порез на 

доходак грађана, по закону који уређује порез на 

доходак грађана, остварен у години за коју се 

утврђују и плаћају доприноси. 

До коначног утврћивања опорезивог 

прихода из става 1.овог члана, допринос за 

осигурање за уметнике који остваре право по 

одредбама ове одлуке уплаћује се тромесечно 

аконтацијом доприноса на просечну месечну 
зараду у Републици исплаћеној по запосленом у 

предходној години, помноженим коефицијентом 

три. 

Члан 9. 

Допринос за осигурање уметника утврђен 

на основу ове одлуке уплаћује се за период од 1. 

јануара до 31. децембра наредне године. 

 

Члан 10. 

Уметник који оствари право на уплату 

доприноса за осигурање по одредбама ове одлуке, 
обавезан је да у години у којој остварује право, а на 

позив  градске управе надлежне за послове културе 

учествује у реализацији програма културе у 
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установама културе, дечијим обдаништима и у 

реализацији градских манифестација, без накнаде. 

 
III ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Члан 11. 

Изузетно од одредаба члана 5. и 9. ове 

одлуке, у 2011. години поступак за остваривања 

права на уплату доприноса за осигурање 

уметницима који то право остваре по одредбама 

ове одлуке, вршиће се на следећи начин: 

 

1. Градска управа надлежна за послове културе -

Одељење за друштвене делатности објављује у 
недељним листовима који се дистрибуирају на 

територији града Ваљева јавни позив који траје 

од 15. јануара до 15.фебруара,  

2. Градска управа надлежна за послове културе –

Одељење за друштвене делатности до 

25.фебруара. решењем утврђује који уметници 

испуњавају услове из члана 3. и 4. ове одлуке. 

3. Допринос за осигурање уметника утврђен на 

основу ове одлуке уплаћује се за период од 1. 

априла до 31. децембра 2011.године.  

 

Члан 12. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-74/2010-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 

165.На основу члана 20. став 1. тачка 1), члана 32. 
став 1. тачка 4) и члана 66. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07), члана 17. став 1. тачка 1) и члана 35. став 1. 

тачка 4) Статута града Ваљева („Службени гласник 
града Ваљева“, број 19/08), Скуштина града Ваљева 

на седници одржаној 27. децембра 2010. године 

донела је 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН 
ЗАПОШЉАВАЊА 

ЗА ГРАД ВАЉЕВО ЗА 2011. ГОДИНУ. 

Члан 1. 

Доноси се Локални акциони план запошљавања за 

град Ваљево за 2011. годину. 
 

Члан 2. 

Локални акциони план запошљавања за град 

Ваљево за 2011. годину објавити у „Службеном 

гласнику града Ваљева“. 

 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 016-17/2010-02 

 

Председник 
Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 

 

 

I. УВОД 

 

Локални акциони план запошљавања за 2011. 

годину за Град Ваљево (у даљем тексту: ЛАПЗ) 

представља основни инструмент спровођења 

активне политике запошљавања у 2011. години. 

Њиме се дефинишу приоритети и циљеви политике 

запошљавања у 2011. години и утврђују програми и 

мере који ће се реализовати у 2011. години на 

територији Града Ваљева, како би се достигли 
циљеви и постигло одрживо повећање 

запослености. Правни основ за утврђивање ЛАПЗ-а 

представља Национални акциони план 

запошљавања за 2011. годину (“Службени гласник 

РС”, бр. 55/10) и Закон о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености ("Службени 

гласник РС", број 36/09).  

Локални акциони план донет на основу 

прибављеног мишљења Локалног савета за 

запошљавање и прихватања од стране градског 

Већа и скупштинске одлуке града Ваљева. 

 

У дефинисању  и изради ЛАПЗ-а укључени су 

социјални партнери, релевантне институције и 

актери, како би се различитим приступима 

омогућило свестрано сагледавање и приликом 

реализације планираних програма и мера остварили 

резултати са додатном вредношћу. 

 

 

II. КРЕИРАЊЕ ПРОГРАМА И МЕРА ЛАПЗ 

 

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

 

Град Ваљево се налази у западној Србији и административни је, културни и привредни центар Колубарског 

округа који обухвата Општине Мионица, 

Осечина, Уб, Лајковац и Љиг. Према 

попису из 2002. године, Ваљево има 96 761 
становника, од чега је 61 270 градско, а 35 

491 сеоско становништво.  
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Град Ваљево налази се на 44 степена и 16 минута северне географске ширине и 19 степени и 53 минута источне 

географске дужине. Простире се на 2 256 хектара, на просечној надморској висини од 185 метара. Формиран је 

на обалама реке Колубаре, у котлини окруженој венцем ваљевских планина. Ваљевски крај има 
умереноконтиненталну климу. 

  

Ваљево има повољан географски положај. 

Од главног града Србије, Београда, 

удаљен је 100 км и налази се у 

непосредној близини једне од најважнијих 

републичких саобраћајница - Ибарске 

магистрале. Недалеко од Ваљева 

пролазиће и будући аутопут Београд – 

јужни Јадран. Кроз Ваљево пролазе и 

магистрални путеви ка Јадранском  мору, 
Босни и Херцеговини, плодној Мачви и 

даље ка житници Војводини, спајајући 

Ваљево са другим значајним центрима 

Западне Србије – Шапцем (64 км), 

Ужицем (77 км) и Лозницом (72 км).  

Кроз Ваљево пролази пруга Београд-Бар, 

која спаја главни град са Црном Гором, 

односно Јадранским морем. Најближи 

путнички аеродром је у Београду, док у 

Дивцима, 12 км од града, постоји 

спортски аеродром. 

 
Венац ваљевских планина (Медведник, 

Јабланик, Повлен, Маљен, Сувобор), 

планинско излетиште Дивчибаре на 1000 

метара надморске висине, клисура реке Градац која допире до центра града, културно-историјски комплекс у 

Бранковини, стара чаршија из 18. века – нека су од географско-историјско-туристичких обележја подручја 

Града Ваљева. 

 

 
Значајни природни ресурси у Граду Ваљеву су 

пољопривредно земљиште, шуме и шумско 

земљиште, воде, минералне сировине, енергетски 

извори и геотермални извори са потенцијалима за 

развој бањског и  здравственог туризма.  

Ваљевску привреду карактерише значајно учешће 
индустрије, у оквиру које је посебно 

металопрерада, прехрамбена индустрија са 

значајним пољопривредним потенцијалима, затим 

текстилна индустрија, графичка делатност, прерада 

дрвета, грађевинарство и производња неметала и 

туризам а што је у складу са Стратегијом локалног 

одрживог развоја. Од осталих грана доминантна је 

трговина са финансијским услугама. 
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Табела 1. Основни подаци о граду и округу (површина и становништво), 2002.  

 Површина 

(км
2
) 

Удео у укупној површини 

(%) 

Број 

становника* 

Удео у укупном броју 

становника (%) 

Густина насе- 

љености (бр. 

станов./ км
2
) Града Округа Србије Града Округа Србије 

Урбана зона 323 35,69 13,06 0,37 61,270 63,32 31,88 0,82 189,7 

Рурална зона 582 64,31 23,52 0,66 35,491 36,68 18,47 0,47 61,0 

Град 905 100 36.58 1,02 96,761 100 50,34 1,29 106,9 

Округ 2,474 / 100 2,80 192,204 / 100 2,56 77,7 

Србија 88,361 / / 100 7,498,001 / / 100 96,8 

 
Табела 2. Радно способно становништво по попису из 2002 .године 

Радно способно становништво (од 15-64 године) 

Град Ваљево 

Укупан број Мушкарци Жене 

65.512 
32.409 33.103 

49,47% 50,53 

 

График 1. Радно способно становништво по попису из 2002.године 

51

49

Мушкарци

Жене

МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР 
 

Стопа запослености дефинисана у Националној 

стратегији запошљавања 2005-2010.године (67% до 

2010.године) и касније индексирана (58,5%) као и 

предвиђени годишњи раст од 1,5% су у условима 

светске економске кризе постали тешко 

остварљиви за дефинисани период. Значајно 

опадање економске активности у свету имало је 

велики утицај и на привреду Републике Србије а 

нарочито на тржиште рада. Упркос благом 
економском расту у првом кварталу 2010. године, 

дошло је до смањења стопе запослености 47,2% 

што представља пад од 2,8 процентних поена у 

односу на октобар 2009. године. С обзиром да на 

тржиште рада промене економске активности имају 

закаснели ефекат, у наредном периоду очекује се 

стабилизација и постепено побољшање стања на 

тржишту рада.  

 

Табела 3. Стопе запослености 

Стопе запослености Укупна стопа Запослени старосне доби 

55-64 Укупно Жене 

ЕУ Лисабонски циљеви 2010.  70,00% 60,00% 50,00% 

ЕУ 27 у 2009. 
 (четврти квартал 2009, Еуростат) 

64,40% 58,50% 46,10% 

Србија у 2009. (октобар, АРС) 50,00% 42,70% 35,00% 

Србија у 2010. (април, АРС) 47,20% 40,30% 32,60% 

Извор: Републички завод за статистику, Анкета о радној снази 

 

 

МИКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР 

БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ  

За Град Ваљево, за сада изостављајући ефекте 
светске економске кризе, је карактеристично 

смањење броја запослених упоређујући податке 

уназад неколико година. У граду Ваљеву, број 

незапослених је континуирано у  порасту током 
претходних месеци текуће године, што је резултат 

неповољнијих услова пословања, мањег обима 
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запошљавања и повећаног прилива на евиденцију филијале због престанка потребе за радом.  

 

Табела 4. Број и структура запослених, 2009. 

 

Град 

Структура 

запослених  

у Граду (%) 

Структура 

запослених  

у Округу (%) 

Структура 

запослених у 

Србији (%) 

Запослени-укупно 33,026 100 100 100 

Жене 15,687 47.50 45.00 43.70 

Мушкарци 17,339 52.50 55.00 56.30 

У предузећима, установама, 

задругама и организацијама 
18,975 57.45 61.05 71.44 

Приватни предузетници, 

самостални делатници и 

запослени код њих 

14,051 42.55 38.95 28.56 

Број запослених на 1000 
становника 

353 / 254 272 

Број запослених у предузећима, 

установама, задругама и 

организацијама на 1000 

становника 

203 / 155 194 

Извор: Одсек за локални развој и привреду  Града Ваљева 

 

Табела 5. Запослени према области делатности (годишњи просек),2009 

 

ДЕЛАТНОСТ 2009 

Пољопривреда, шумарство и водопривреда 308 

Рибарство 19 

Вађење руда и камена 58 

Прерађивачка индустрија 8009 

Производња електричне енергије, гаса и воде 580 

Грађевинарство 1248 

Трговина на велико и мало, оправка 1692 

Хотели и ресторани 336 

Саобраћај, складиштење и везе 1094 

Финансијско посредовање 197 

Послови са некретнинама, изнајмљивање 422 

Државна управа и социјално осигурање 826 

Образовање 1482 

Здравствени и социјални рад 2165 

Друге комуналне, друштвене и личне услуге 442 

Приватна домаћинства са запосленим лицима 0 

Екстериторијалне организације и тела 0 од тога жене 

УКУПНО У СВИМ ОБЛИЦИМА ДЕЛАТНОСТИ 18876 9437 
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ПРИВАТНИ ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ЗАПОСЛЕНИ КОД ЊИХ 12119 5626 

УКУПНО 30995 15063 

ИЗВОР: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА  ЗАПОШЉАВАЊЕ,  ФИЛИЈАЛА  ВАЉЕВО 

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ 

Табела 6. Упоредни преглед просечних зарада по запосленом по годинама. 

 2002 
(€)* 

2003 
(€)** 

2004 
(€)*** 

2005 
(€)**** 

2006 
(€)****

* 

2007 
(€)****

** 

2008 
(€)****

*** 

2009 
(€)****

**** 

Просечна бруто зарада у 

Граду 

165 181 205 237 297 401 437 250 

Просечна бруто зарада у 

округу 

175 197 225 257 317 417 459 262 

Просечна бруто зарада у 

Србији 

219 255 283 308 377 484 547 312 

Просечна нето зарада у 

Граду 

115 125 142 168 206 288 315 175 

Просечна нето зарада у 

округу 

122 137 155 180 218 299 330 183 

Просечна нето зарада у 

Србији 

152 177 194 210 258 347 392 218 

* по просечном средњем курсу НБС за 2002. годину 

** по просечном средњем курсу НБС за 2003. годину 

*** по просечном средњем курсу НБС за 2004. годину 

**** по просечном средњем курсу НБС за 2005. годину 

***** по просечном средњем курсу НБС за 2006. годину 

****** по просечном средњем курсу НБС за 2007. годину 

******* по просечном средњем курсу НБС за 2008. годину  

******** по просечном средњем курсу НБС за 2009. годину 
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УКУПАН ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ 

Графикон бр.  1 Структура народног дохотка у Граду Ваљеву  2005. године, према делатности 

19%

0%

31%

3%
14%

17%

3%

10% 0%

1%

2%

0%

Poljoprivreda, lov, šumarstvo i vodoprivreda Ribarstvo

Vađenje ruda i kamena Prerađivačka industrija

Proizv. i snabdev. energijom, gasom i vodom Građevinarstvo

Trgovina na veliko i malo i opravka motornih vozila Hoteli i restorani

Saobraćaj, skladištenje i veze Aktivnosti u vezi sa nekretninama i iznajmljiv.

Zdravtsveni i socijalni rad Ostale komunalne, društvene i lične usluge

 
Извор: Одсек за локални развој  и привреду Града Ваљева 

 

 ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА БРОЈУ  ЗАПОСЛЕНИХ  

Табела 7. Величина предузећа према броју запослених, 2009. 

Број предузећа Град 
Удео у укупном броју предузећа у 

општини (%) 

0 (самозапослени) 293 25.86 

1-10 запослених 690 60.90 

10-50 запослених 113 9.97 

50-100 запослених 17 1.50 

100-250 запослених 14 1.24 

250-500 запослених 3 0.26 

500-1000 запослених 1 0.09 

1000-5000 запослених 2 0.18 

преко 5000 запослених 0 0.00 

Извор: Одсек за локални развој и привреду Града Ваљева 

  

Табела 8. Број радника у предузећима по величини предзећа, 2008. година 

 

 Број радника у предузећима 

 велика средња мала укупно 

Запослени 4.175 2.882 6.410 13.467 

Процентуално учешће 31.00 21.40 47.60 100 

Извор: Одсек за локални развој и привреду града Ваљево 
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ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ И КРЕТАЊЕ 

ПРИВРЕДНЕ СТРУКТУРЕ 

 
РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Економски раст захтева инвестиције, слободну 

конкуренцију и отворено тржиште. Циљ Града 

Ваљева је да кроз транспарентан и инвестиционо 

"пријатељски" оквир створи такве услове у којима 

инвеститор може да сагледа све могућности и 

ризике средњорочних и дугорочних 

инвестиционих одлука. Град Ваљево  је то 

манифестовала многим активностика као што је 

формирање Одсека  за локални развој и привреду 

која је увек на услузи предузетницима а такође, 
своје стратешко опредељење је формулисао 

доношењем стратешких аката и то Стратегијом 

локалног одрживог развоја. Град Ваљево уназад 

неколико година издваја средства у буџету за 

финансирање предузетника субвенционишући 

отварање нових радних места и финансирање 

приправника -  волонтера.  

Развој предузетништва подстицала је и 

Национална служба за запошљавање (НСЗ) кроз 

њену филијалу у Граду Ваљево и то не само 

финансијском, већ и нефинансијском подршком, на 

чему је био ангажовани Пословни центрар.. 
Тродневни семинари, као вид нефинансијске 

подршке првенствено лицима која намеравају да 

започну сопствени посао, "Пут до успешног 

предузетника", а који је уједно и услов за добијање 

средстава за самозапошљавање, завршило је у 

2009.години 394 лица,  

Средства за самозапошљавање, у циљу оснивања 

привредних друштава, радњи и других облика 

предузетништва добило је у 2009. години 78 

незапослених лица. Програмом отварање нових 

радних места запослено је 151 незапослено лице а 
на два сајма запошљавања (пролећни и јесењи) 

током 2009год. као месту сусретања понуде и 

тражње за радном снагом било је присутно 1.111 

незапослених лица (од тога 749 жена) и 59 

послодаваца. Од укупног броја учесника сајмова 

запослило се 229 лица (20,61% присутних). У 

првих шест месеци 2010. године одржан је један 

сајам запошљавања на коме је било присутно 611 

незапослених лица  и 25 послодаваца. Од укупног 

броја учесника сајма запослило се 97 лица (15,87% 

присутних).Кроз пројекат «Отпремнином до 

посла» запослено 4 незапослена лица, а 

једнократном исплатом права на новчану 

надокнаду запослено 8 оснивача-предузетника. 

Подстицање запошљавања одобравањем 
субвенције послодавцима по члану 45. Закона о 

обавезном социјалном осигурању одобрене су 

субвенције за 59 послодаваца са 62 радника. 

Спроведен «Менторинг» програма анализе 

досадашњег пословања и развоја у будућности код 

2 предузетника а у првој половини 2010. године 

код 5 предузетника из области производње и 

услуга. Одржавање специјалистичких семинара из 

области предузетништва под називом «Знањем 

кроз бизнис» а на тему Наплате потраживања и 

извора финансирања за 12 предузетника. 
Програмом отварања нових радних места кроз 

субвенцију послодавцима из буџета Града 

запослено је 72 лица.У првих 6 месеци 2010. 

године наведене активности се спроводе у већем 

обиму и са већим интересовањем корисника под 

утицајем економске кризе.  

  

ПРИВАТИЗАЦИЈА ПРИВРЕДНИХ 

СУБЈЕКАТА ГРАДА 

 

На подручју града Ваљева до сада су 

приватизована 37 предузећа и укупан приход 
остварен продајом њиховог капитала је  нешто 

преко 20 милиона евра. Поред постигнутих 

купопродајних цена, већински власници су се 

обавезали да ће у основна средства приватизованих 

предузећа инвестирати укупно 6,76 милиона евра.  

 

Већина приватизованих фирми пре приватизације 

се налазила  у врло тешком стању са великим 

дуговањима према повериоцима, држави и 

радницима (неисплаћени порези, доприноси и 

зараде) као и изгубљеним тржиштима за пласман 
њихових производа. Међутим и након 

приватизације а на основу приказаних показатеља 

изостали су очекивани резултати, обзиром да се 

производни капацитети приватизованих фабрика 

нису довољно користили. Све фабрике имају 

проблем недостатка посла, неисплаћених зарада 5 

и више месеци, неисплаћених доприноса на зараде 

ПИО, без јасних стратегија за побољшање стања.  

 

АНАЛИЗА СИТУАЦИЈЕ (SWOT) 

 

SWOT анализа нивоа ризика на тржишту рада: 
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ПРЕДНОСТИ 

 

Професионализам 

Одговарајућа образовна структура стручних 

кадрова 

Материјално-технички услови за рад 

Постојање и примена стандарда и процедура 

Индивидуалан приступ у раду са клијентима 

Традиција и искуство у раду 
Отвореност ка јавности 

Постигнути резултати у реализованим  пројектима 

Иницијатива 

Ентузијазам 

Умрежавање и партнерство 

Мотивација  

Стручно усавршавање кадрова 

Развијен сет услуга 

 

НЕДОСТАЦИ 

 

 

Нејасно дефинисане процедуре  

Превисоки циљеви које себи постављају запослени  

„сагоревање“  запослених  

Недовољна умреженост (у свим областима и на 

свим нивоима) 

Недовољан број људи у раду са странкама 
Информациони систем недовољно прилагођен 

потребама посла(извештаји, анализе и сл.) 

 

 

 

МOГУЋНОСТИ 

 

Успостављена међусекторска сарадња у разним 

областима 
Одлична сарадња са бизнис сектором  

Партнерски пројекти са страним и домаћим 

НВО 

Подршка локалне самоуправе  

Одлична сарадња са Канцеларијама за 

младе(регионална и локална) 

Развијеност и заинтерсованост медија за 

праћење области запошљавања 

Постојање различитих националих и локалних 

стратешкоих докумената 

Реформски приступ на нивоу републике 
Развој малих и средњих предузећа и 

предузетништва у Ваљеву 

Нове инвестиције 

Систем неформалног образовања одраслих 

Субвенције за запошљавање и 

самозапошљавање 

Лобирање 

Већа промоција потенцијала ваљевског краја 

РИЗИЦИ 

 

Централизација 

Негативна селекција кадрова 
Предрасуде и дискриминације у запошљавању  

Економска неразвијеност и сиромаштво града 

Велика функционална незапосленост 

Централизован систем финансирања 

Некоординираност рада државних институција 

Небавештеност  грађана о својим правима и 

законима из области рада и запошљавања 

Поштовање законске регулативе 

Недовољно новца за реализацију мера активне 

политике запошљавања и подстицање 

предузетништва 
Одлив стручних кадрова 

Лоша приватизација 

Диспропорција између образовања и потреба 

тржишта рада 

Сива економија 

Превише администрирања 

Ниво зарада и услови рада 

 

СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА 

 

У  ПЕРИОДУ  2006-2009. ГОДИНЕ ОСТВАРЕНА МАКРОЕКОНОМСКА СТАБИЛНОСТ И  

ПОВОЉНИЈА МИКРОЕКОНОМСКА СИТУАЦИЈА,  УТИЦАЛЕ СУ  НА ПОЈАВУ 

ПОЗИТИВНИХ  ТРЕНДОВА НА ТРЖИШТУ  РАДА,  АЛИ ПРОБЛЕМИ У  ОБЛАСТИ 

ЗАПОШЉАВАЊА КАО ШТО СУ  НЕДОСТАТАК ПОСЛОВА КАО ПОСЛЕДИЦА  

НЕДОВОЉНЕ  ПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ И НИСКА ЗАПОСЛЕНОСТ  У  

ФОРМАЛНОЈ  ЕКОНОМИЈИ И ДАЉЕ  СУ ПРИСУТНИ.   ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2008. И 

ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2009.  ГОДИНЕ  ЈЕ ОБЕЛЕЖИЛА СВЕТСКА ЕКОНОМСКА  

КРИЗА,  КОЈА ЗА ПОСЛЕДИЦУ  ИМА ЗНАЧАЈНО ПОГОРШАЊЕ СТАЊА НА  

ТРЖИШТУ  РАДА.ТРЖИШТЕ РАДА У  ГРАДУ  ВАЉЕВО,  КАО И У  РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ И ДАЉЕ ИМА ИСТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ У СМИСЛУ  ВИСОКЕ 
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НЕЗАПОСЛЕНОСТИ,  НИСКОГ УЧЕШЋА ЗАПОСЛЕНОСТИ  У  ПРИВАТНОМ  

СЕКТОРУ, НИСКЕ МОБИЛНОСТИ РАДНЕ СНАГЕ .  

 
Табела 9.  Кретање стопе незапослености у периоду од 2006-2009 

 

Година Стопа незапослености Ваљево 
Стопа незапослености 

Република Србија 

2006 20,70 28,0 

2007 17,02 25,3 

2008 14,71 24,0 

2009 17,27 25,9 

Септембар 2010 18,00 26,10 

 

Опште карактеристике тржишта рада до 2009. 

године остају непромењене у односу на предходни 

период: неусаглашеност понуде и потражње радне 
снаге, велико учешће дугорочно незапослених, 

неповољна старосна и квалификациона структура 

незапослених, висока стопа незапослености младих 

и ниска мобилност радне снаге, велики број 

незапослених који припадају теже запошљивим 

категоријама, као и велики број ангажованих у 

сивој економији. 

 

ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

 Број незапослених показује тенденцију раста, тако 

да је у  јуну 2010. године број незапослени био 
већи у односу на октобар 2009.године за 5,66% 

(447 лица). Пад запослености је био очекиван с 

обзиром на светску економску кризу и негативне 

резултате у свим областима економије. 

 

 (Поређење броја незапослених октобар 2009. 

године и јун 2010. године и стопе незапослен). 

Укупно запошљавање на територији општине 

Ваљево у 2009 години је 12.260 од тога 5.841 

(47,64%) је запослено са евиденције Националне 

службе за запошљавање. 
� Запошљавање нестручних лица  5.587  

(45,57%) 

� Запошљавање стручних лица  6.673  

(54,43%) 

� Запошљавање на одређено време  

9.285  (75,74%) 

� Запошљавање на неодређено време  

2.975 (24,26%) 

 

Највише запослених у 2009. је у следећим 

привредним гранама: 

� Трговина, угоститељство и туризам  

2.476  (20,19%) 

� Текстилство и кожарство 2.130  
(17,40%) 

� Економија и право  939  (7,66%) 

� Васпитање и образовање 574 (4,68%)   

 

Укупно запошљавање на територији града Ваљево 

у првих шест месеци 2010 години је 5.420 од тога 

1.469 (27,10%) је запослено са евиденције 

Националне службе за запошљавање. 

� Запошљавање нестручних лица  2.045  

(37,73%) 

� Запошљавање стручних лица  3.375  

(62,27%) 
� Запошљавање на одређено време  

3.670  (67,71%) 

� Запошљавање на неодређено време  

1.748 (32,25%) 

 

Највише запослених у првих шест месеци 2010. 

је у следећим привредним гранама: 

� Прерађивачка индустрија  1.817  

(33,52%) 

� Државна управа и одбрана 853  

(16,28%) 
� Трговина на велико и мало опрвка 

моторних возила и пр. за домаћ.

 688 (12,69%) 

� Грађевинарство 478 (8,82%)   

 

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА 

Један од показатеља на тржишту рада је и број 

слободних радних места, односно стопа 

попуњавања слободних радних места. Према 

новим прописима из области запошљавања, 

послодавци немају обавезу да пријављују нова 

радна места Националној служби за запошљавање ( 
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у даљем тексту: НСЗ) тако да није могуће пратити 

овај индикатор. Оно што се може пратити је број 

слободних радних места која послодавци 
пријављују НСЗ онда када траже посредовање као 

и запошљавање према административним 

подацима. 

 

Од укупног број радних места у 2009 години 

11.799 

� Број слободних радних места на 

одређено   8.767  (74,30%) 

� Број слободних радних места на 

неодређено  3.032  (25,70%) 

� Број слободних радних места за 
нестручна лица  5.224  (44,27%) 

� Број слободних радних места за 

стручна лица  6.575  (55,73%) 

 

Највише потребе за радницима у 2009. исказано 

је у следећим привредним гранама: 

� Прерађивачка индустрија 4.708  

(39,90%) 

� Трговина на велико и мало, оправка 

моторних возила, моторцикала и 

предмета за личну употребу у 

домаћинству 2.325 (19,70%) 

� Образовање  1.101  (9,33%) 
 

Од укупног број радних места у првих шест 

месеци  2010 години 3.220 

� Број слободних радних места на 

одређено   2.338  (72,60%) 

� Број слободних радних места на 

неодређено  882  (27,37%) 

� Број слободних радних места за 

нестручна лица  1.215  (37,73%) 

� Број слободних радних места за 

стручна лица  2.005  (62,26%) 
Највише потребе за радницима у првих шест 

месеци 2010. исказано је у следећим привредним 

гранама: 

� Прерађивачка индустрија 1.168 

(36,27%) 

� Трговина на велико и мало, оправка 

моторних возила, моторцикала и 

предмета за личну употребу у 

домаћинству 513 (15,93%) 

� Грађевинарство 338 (10,50%) 

� Образовање 250 (7,76%) 

 
СТРУКТУРА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 

 

Табела 10. Незапослени према степену образовања 

 

Степен стручне 

спреме 

2009.година Јун 2010.годинa 

Укупан број у 

Граду Ваљеву 
Проценат(%) 

Укупан број у 

Граду Ваљеву 
Проценат(%) 

I 1.108 14,26 2.045 25,90 

II 1.108 14,26 599 7,59 

III 1.872 24,10 1.911 24,20 

IV 2.254 29,02 2.348 29,74 

V 98 1,26 101 1,28 

VI 514 6,62 519 6,57 

VII 305 3,92 371 4,70 

УКУПНО 7.766 100 7.895 100 

ИЗВОР:  НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ,  ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО 

 

Табела 11. Незапослени према дужини чекања 

 

Дужин чекања на 

евиденцији НСЗ 

2009.година Јун 2010.годинa 

Укупан број у 
Граду Ваљеву 

Проценат(%) 
Укупан број у 
Граду Ваљеву 

Проценат(%) 

До 3 месеца 1.130 14,55 955 12,09 

Од 3 до 6 месеци 911 11,73 968 12,26 

Од 6 до 9 месеци 625 8,04 686 8,69 

Од 9 до 12 месеци 786 10,12 629 7,97 

Од 1 до 2 године 1.432 18,43 1.707 21,62 

Од 2 до 3 године 561 7,22 741 5,96 
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Од 3 до 5 година 698 8,98 638 8,08 

Од 5 до 8 година 778 10,01 730 9,24 

Од 8 до 10 година 237 3,05 264 3,34 

Преко 10 година 608 7,82 578 7,32 

УКУПНО 7.766 100 7.895 100 

ИЗВОР:  НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ,  ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО 

 

Старосна структура незапослених 

 

Старосна структура незапослених лица, 

посматрана у периоду октобар 2009. године 

показује да највеће учешће у структури 

незапослених, према годинама старости, имају 

незапослена лица 45-49 године, а затим лица 50-54 

године. У првој половини 2010. године највеће 

учешће у структури незапослених имају 

незапослена лица 25-29 година, а затим лица од 50-

54 године. Неповољну старосну структуру 

незапослених, потврђује чињеница да је учешће 

млађих од 30 година  у укупној незапослености 

(јун 2010.године 28,58%) приближно једнак 

учешћу старијих од 50 година (јун 2010. године 

26,11%).  

 

 

 
Табела 12.  Незапослени према старосној структури, 2009. 

 

Број година 

2009.година Јун 2010.годинa 

Укупан број у 

Граду Ваљеву 
Проценат(%) 

Укупан број у 

Граду Ваљеву 
Проценат(%) 

15-19 година 283 3,64 269 3,46 

20-24 године 901 11,60 970 12,49 

25-29 година 961 12,37 1.018 13,11 

30-34 године 877 11,29 833 10,73 

35-39 година 794 10,22 812 10,45 

40-44 године 886 11,40 890 11,46 

45-49 година 1.051 13,53 1.041 13,40 

50-54 године 1.032 13,29 1.049 13,50 

55-59 година 771 9,92 785 10,11 

60-64године 210 2,70 228 2,93 

УКУПНО 7.766 100 7.895 100 

ИЗВОР:  НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ,  ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО 

  

Незапосленост жена  

 

Незапосленост жена у Граду Ваљево израженија је 

од незапослености мушкараца. Од укупног броја 

незапослених на дан 31.12.2009. године 53,67% 

лица на евиденцији чине жене. Слична ситуација је 

и у првој половини 2010. године, где незапослене 

жене чине 52,98% од укупног броја незапослених 

лица. 

 

Положај Рома на тржишту рада 

 
Посебно осетљива група на тржишту рада и велики 

изазов у запошљавању представљају незапослена 

лица ромске националности. Висока стопа 

незапослености и ниска стопа партиципације и 

запослености карактеришу положај Рома на 

тржишту рада, који је знатно лошији у односу на 

укупну популацију. Посебан проблем је дугорочни 

карактер незапослености.   

 

Незапосленост лица са инвалидитетом 

 

Проблем запошљавања лица са инвалидитетом 

Влада Републике Србије, поред финансијских 

подстицаја покушава да реши и законским 

прописима којима би обавезала послодавце да 

интензивније запошљавају наведена лица. У том 

смислу је и усвојен Закон о професионалној 
рехабилитацији и запошљавању особа са 

инвалидитетом (Службени гласник РС, бр. 36/09). 

Удео наведених лица у укупном броју 

незапослених у Граду Ваљево је 1,30%. 

 



Број 13 Службени гласник града Ваљева       27.  децембар  2010. године Страна 73 

 
 

Табела 15. Незапослени  са инвалидитетом (стање 30.06.2010) 

 

Категорија 
УКУПНО 

Укупно Жене 

Ратни војни инвалиди 
36 26 

Војни мирнодопски инвалиди 
1 0 

Инвалиди рада 32 12 

Категорисана омладина 
11 2 

Остали категорисани инвалиди 
11 3 

Цивилне жртве рата 3 0 

Остали некатегорисани инвалиди 
8 2 

Укупан број лица са инвалидитетом 
102 45 

ИЗВОР:  НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ,  ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО 

 
 

Вишкови запослених и корисници новчане 

надокнаде 

 

Посебан проблем на тржишту рада Града Ваљева и 

даље представља велики број вишка запослених. 

Радноправни статус и запошљавање ове категорије 

незапослених, решавао се на различите начине и 
применом различитих мера активне политике 

запошљавања. Улагањем отпремнина у ново 

запошљавање или самозапошљавање била је једна 

од мера која је примењивана у протеклом периоду. 

Такође држава је финансијски помогла у решавању 

вишка заполених у предузећима која су започела 

процес рационализације и реструктуирања као 

припрему за приватизацију. Број корисника 

новчане накнаде којима је исплаћена накнада у 

месецу јуну 2010. године износио је 1.684,од чега 

је жена 786 (46,67%). Овај број је већи за 25% у 

односу на јун 2009. године (1.263 лица)    
 

Сива економија 

 

Рад у сивој економији у Граду Ваљеву повезује се 

са ниским зарадама и ниском продуктивношћу, 

ниским нивоом заштите на раду, лошим радним 

условима, а врло често су у питању и послови без 

плаћеног основног здравственог и социјалног 

осигурања. Могућност остајања без посла међу 

неформално запосленима много је већа него међу 

формално заполеним радницима. Односно, поред 
свих очекивања да ће у време кризе неформална 

запосленост да расте, потврђује се тврдња да је 

могућност остајања без посла већа у неформалном 

у односу на формални сектор. 

 

ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА 

ВАЉЕВА У 2011. ГОДИНИ 

 

Град Ваљево је за 2011. годину предвидео 

реализацију циљева активне политике запошавања 
који су усмерени на: 

 

- повећање запослености, 

- улагање у људски капитал и 

- социјалну инклузију. 

 

Повећање запослености 

Раст запошљавања и као стратешки циљ одрживо 

повећање запослености, посебно у приватном 

сектору, зависи од повећања не само броја , већ и 

квалитета радних места, односно од повећања 

такозваних «добрих послова». У том смислу 
акценат треба ставити на развој привреде, 

привлачење страних директних инвестиција, 

допринети унапређењу система образовања и 

система социјалне заштите, као и напредовања у 

процесима децентрализације и регионалног 

развоја. 

 

Улагање у људски капитал 

 

У основи економског раста и развоја иновативне и 

конкурентне привреде, са више послова и са 
бољим пословима, налази се улагање у људски 

капитал и квалитет система образовања. 

Одговарајуће знање и његова примена, препознато 



Страна 74 Службени гласник града Ваљева       27.  децембар  2010. године Број 13 

 
је као основни  развојни фактор који Град Ваљево, 

с обзиром на остале расположиве факторе и 

ресурсе, мора у пуној мери да искористи. Имајући 
у виду да се наше друштво определило да постане 

«друштво које учи», што је у складу са смерницама 

европске стратегије 2020, посебно је важно 

допринети спровођењу реформе система 

образовања , што је дугорочан процес чији ће 

резултати бити видљиви не само у систему 

образовања него и у запошљавању. 

 

Превазилажење постојеће ситуације у првом реду 

подразумева реформу система средњег стручног 

образовања и успостављање система образовања 
одраслих. Као и успостављање система кратких 

обука на тржишту рада. 

 

Све ово доприноси мобилности радне снаге као и 

признањем диплома и сертификата стечених у 

нашем систему образовања. 

 

Сарадња Министарства економије и регионалног 

развоја и Министарства просвете, огледаће се у 

анализи и планирању образовне политике у складу 

са потребама тржишта рада и унапређењу 

квалитета образовања и обука нарочито у делу који 
се односи на кратке обуке и практичну наставу, јер 

су управо практична знања и стечене вештине од 

великог значаја за запошљавање и укључивање у 

свет рада.  

  

Успостављање и развој каријерног вођења и 

саветовања, развој образовања одраслих и 

функционалног основног образовања, 

стандардизација програма образовања и обука, 

акредитација образовних установа, сертификација 

знања, вештина и компетенција незапослених лица, 
развој националног оквира класификација као и 

успостављање новог система класификација 

занимања. 

 

Социјална инклузија 

 

 Одређени број грађана Ваљева налази се на самој 

маргини друштва без могућности да постане 

продуктиван део друштвене заједнице. Њима је 

готово онемогућен приступ институцијама, 

органима власти и процесима доношења одлука, 

што утиче на њихов појачан осећај немоћи и 
немогућности да утичу на сопствени 

живот.Најчешће је то последица недостатка 

основних знања, али и немогућност за доживотним 

учењем, сиромаштва и дискриминације по 

различитим основама. Оваква социјална 

искључивост удаљава појединце, али и групе 

становништва од могућности за запошљавање и 

остварење прихода.  

 

Деловањем на факторе који доводе до друштвене 

искључивости и маргинализације одређених 
етничких  и других група, најчешће се поправља 

њихов положај, али и продуктивност и положај 

друштва у целини. 

Побољшањем положаја рањивих група на тржишту 
рада и њихово запошљавање је изазов коме ЛАПЗ 

посвећује посебну пажњу. Посебни програми и 

мере усмерени су на подизање запошљивости, али 

и на подстицање послодаваца да запошљавају лица 

која припадају рањивим категоријама (лица старија 

од 50 година, самохрани родитељи, лица са 

инвалидитетом и др.). Поред тога што ће бити 

опредељен већи износ средстава, незапослена лица 

која припадају рањивим категоријама имаће 

предност приликом укључивања у мере активне 

политике запошљавања. 
 

ПРИОРИТЕТИ ЗАПОШЉАВАЊА 

 

Приоритети политике запошљавања су: 

1. Усклађивање понуде и тражње на 

тржишту рада кроз повећање стручности и 

компетентности радне снаге; 

2. Подстицање запошљавања младих; 

3. Доношење програма за нове облике 

запошљавања и унапређење социјалног 

дијалога; 

4. Подстицај запошљавања теже запошљивих 
лица; 

5. Усклађивање понуде и тражње на 

тржишту рада – НАПЗ; 

 

1. УСКЛАЂИВАЊЕ ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ НА 

ТРЖИШТУ РАДА КРОЗ ПОВЕЋАЊЕ 

СТРУЧНОСТИ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

РАДНЕ СНАГЕ 

 

Успостављање и развој каријерног вођења и 

саветовања, развој образовања одраслих и 
функционалног основног образовања, 

стандардизација програма образовања и обука, 

акредитација образовних установа, сертификација 

знања, вештина и компетенција незапослених лица, 

развој националног оквира класификација као и 

успостављање новог система класификација 

занимања, допринеће усклађивању понуде и 

тражње на тржишту рада. 

 

2. ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

МЛАДИХ 

 
Велики изазов за Републику Србију, а такође и за 

Град Ваљево представља запошљавање младих, 

чија је укупна стопа незапослености једна од 

највећих у Европи. Анализа незапослености 

младих показује да је за успешно решавање овог 

проблема неопходно успостављање широког 

консензуса актера на тржишту рада о ефикасним 

мерама циљано оријентисаним на потребе младих 

и стварање могућности за њихово продуктивно 

запослење. Зато је неопходно успоставити 

јединствену политику запошљавања младих у 
смислу обезбеђивања синергијског деловања 

различитих субјеката за ову област и константно 
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радити на стварању једнаких могућности на 

образовање, запошљавање и пристојан рад за 

младе. Тиме ће бити обезбеђен ефикасан прелазак 
са школовања на рад. 

 

Појављивање нових послова и нових облика рада и 

радних уговора, чини да рад постаје све сложенији, 

и намеће потребу за непрекидиним усавршавањем 

и доживотним учењем. Од младих, који излазе из 

ситема школовања, свет рада очекује да располажу 

савременим и примењивим знањима и поседују 

одговарајуће компетенције и ставове о раду.  

 

Поред тога потребно је утицати на повећање 
броја младих са дипломама средњошколског 

образовања и смањити проценат оних који рано 

прекидају школовање и напуштају школу. 

 

Посебан проблем представља прелазак младих из 

школе у свет рада и ЛАПЗ том проблему посвећује 

посебну пажњу, у смислу пружања конкретне 

подршке и праћења индикатора запошљавања 

младих. Подстицаће се организовање стручне 

праксе односно стицања радног искуства и 

припреме за запошљавање. Посебно ће се 

предузимати одговарајуће мере у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање за оне 

младе који рано напуштају школовање и чији је 

ниво квалификација низак, са циљем да додатним 

образовањем, а нарочито тренинзима и обукама 

превазиђу недостатак и подигну ниво својих 

компетенција. Информисањем, каријерним 

вођењем и саветовањем, креирањем мера активне 

политике запошљавања према индивидуалним 

знањима и вештинама и укључивањем младих у 

оне мере активне политике које ће дати најбоље 

резултате на тржишту рада (индивидуалан 
приступ), подстицаће се запошљавање младих.  

 

Реализацијом пројеката дефинисаних ЛАП за 

младе из области запошљавања нпр. Центар за 

развој каријере за средњошколце, формирање 

Волонтерског сервиса, омладинско 

предузетништво и субвенције за мали бизнис, 

обуке за писање пројеката, едукације за 

незапослене, описмењавање младих(одраслих) и 

др. подстицаће се запошљавање младих. 

  

Унапређивањем социјалног дијалога промовисаће 
се и унапређивати флексибилни облици рада и 

право младих на пристојан рад, што ће уједно 

допринети и сузбијању сиве економије. 

 

ЛАПЗ промовише и подстиче организовање 

стручне праксе ученика и студената завршних 

година, као начин упознавања младих са светом 

рада, стицања радног искуства и припреме за 

запошљавање.  

 

Град Ваљево је препознао проблеме са којима се 
млади сусрећу у области рада, а то је пре свега 

недостатак радног искуства. Локална самоуправа 

од 2008. године стално финансира програм радног 

ангажовања приправника-волонтера.  

 
Tакође, треба напоменути да је Локална 

самоуправа препознала значај Канцеларије за 

младе и  исту формирала 07. маја  2010.године. 

Формирању Канцеларије за младе (КЗМ) 

претходио је консултативни процес који је 

организован у оквиру пројекта „Подршка 

јачању грађанског учешћа у Србији - друга 

фаза”. 

 

Канцеларија за младе у техничком смислу 

представља организациону јединицу Градске 
управе за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове. Главни циљ 

формирања локалне канцеларије за младе у 

Ваљеву је стварање услова у локалној средини 

за квалитетнији живот младих и њихово 

активно укључивање у савремене токове развоја 

друштва. У складу са приоритетима 

Националне стратегије за младе, која је 

усвојена 9. маја 2008. г., и Акционим планом за 

младе усвојеним 22. јанунара 2009. г. од стране 

Владе Републике Србије, канцеларија има свој 

делокруг рада, а то је: 
1. Афирмација младих и њихово 

укључивање у друштво 

2. Пружање подршке иницијативама и 

пројектима младих 

3. Економско оснаживање младих 

4. Неформално образовање младих 

5. Информисање младих 

6. Пружање могућности за квалитетно 

провођење слободног времена 

 

ИДЕНТИФИКОВАНИ ПРОБЛЕМИ: 
1. Недостатк информација о активностима 

и животу своје заједнице, службама и 

програмима за младе 

2. Недовољно простора намењеног 

младима, постојећи простори нису 

адекватно опремљени и уређени 

3. Недовољна финанасијска подршка за 

иницијативе младих  

4. Недовољно развијена свест о здравим 

стиловима живота и недостатака 

подршке правилном психофизичком 

развоју младих у следећим областима: 
a.болести зависности (пушење, 

алкохолизам, наркоманија) 

б.сексуално преносиве болести  

в.правилна исхрана младих 

г.изазови развојног доба 

д.агресивног понашанаје и насиље 

ђ.модерни облици зависности 

(компјутерске игре, друштвене 

мреже, коцкање) 

5. Недостатак средстава за активне мере 

запошљавања 
6. Образовање младих кроз профиле који 

нису тражени на тржишту рада 
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7. Немогућност стицања радног искуства 

8. Неадекватна информисаност младих о 

потенцијалним могућностима 
запошљавања по завршетку школовања, 

о програмима доквалификације и 

преквалификације као и о постојећим 

мерама активног запошљавања 

9. Непостојење ефикасних мера и 

програма за јачање предузетништва 

међу младима 

10. Формално образовање –  Застарели 

наставни методи и програми, слаба 

сарадња између школа и привреде, 

слаба сарадња између школа и локалне 
заједнице, Образовни систем не пружа 

младима довољно простора за лични 

напредак и развој личности према 

сопственим потребама и 

интересовањима. Ваннаставне 

активности су смањене и настава не 

садржи интегралне садржаје (оне који 

су у корелацији са стварним светом, 

праксом и потребама тржишта). Споро и 

недовољно развијање и богаћење 

ваншколских и ваннаставних 

активности, недостатак савремених 
наставних средстава и учила, 

недостатак професионалног 

усавршавања наставника, недовољна 

мотивисаност наставног кадра 

11. Неформално образовање – Ограничена 

понуда организација које се баве 

неформалним образовањем, слаба 

сарадња школа и организација које се 

баве статусом младих у друштву, 

неразвијен волонтерски рад 

12. Животно образовање – Смањена 
покретљивост младих, недовољна 

повезаност (интеграција) младих, 

усвајање негативних вредности и 

модела понашања 

13. Велика непокретност младих, 

промоција само традиционалних 

спортова 

14. Бављене спортским активности обично 

је повезано са великим трошковима, 

које млади не могу да обезбеде 

15. Недовољна подршка еколошким 

програмима, и развоју организација за 
заштиту животне средине 

 

3. ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ЗА НОВЕ 

ОБЛИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ 

СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА 

 

Доношењем Закона о запошљавању и осигурању за 

случај незапослености, 2003 год. створена је 

могућност да се формирају локални савети за 

запошљавање (у даљем тексту: ЛСЗ), који би са 

укључивањем социјалних партнера утицали да се 
кроз програме активне политике запошљавања 

смањи незапоселност на локалном нивоу. Град 

Ваљево је препознао неопходност формирања 

ЛСЗ-а, што је довело до скупштинске одлуке о 

његовом формирању решење бр. 112-723/08-04 од 
26.12.2008. године. ЛСЗ чини 17 чланова од којих 

су 4 члана из града Ваљева, 1 члана су из 

Националне службе – Филијала Ваљево за 

запошљавање и 2 стручњака из области 

запошљавања, 3 члана су представници 

репрезантативних синдиката, 1 члан предтавља 

Опште удружење предузетника и 1 члан је 

представник Привредне коморе Ваљево, 1 

представник школске управе Ваљево, 1 

представник канцеларије за младе, 1 представник 

центра за Социјални рад, 2 представника 
самосталних синдиката. Од свог формирања ЛСЗ је 

предузео низ активности за смањење 

незапослености у Граду Ваљево, а то се 

превасходно односи на доношење Програма 

активне политике запошљавања за сваку годину. 

 

4. ПОДСТИЦАЈ ЗАПОШЉАВАЊА ТЕЖЕ 

ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА 

 

Категорије теже запошљивих лица из рањивих 

категорија имају предност у укључивању у мере 

активне политике запошљавања.  ЛАПЗ  предвиђа 
програме и мере усмерена на стварање услова и 

конкурентан наступ , као и питање социјалне 

интеграције и запошљавања теже запошљивих 

лица, који се пре свега односи на: 

� подстицај запошљавања особа старијих од 50 

година, 

� подстицај запошљавања особа са 

инвалидитетом, 

� подстицај запошљавања самохраних 

родитеља, 

� подстицај запошљавања младих корисника 
услуга Центра за социјални рад и/или деце из 

хранитељских породица , 

� подстицај запошљавања Рома, 

� подстицај запошљавања избеглих и 

расељених лица, 

� подстицај запошљавања повратника по 

споразуму о реадмисији, 

� подстицај запошљавања жена. 

 

ЛАПЗ предвиђа програм усмерен на стварање 

услова за укључивање на тржиште рада  теже 

запошљивих лица из рањивих категорија.  
 

Подстицање запошљавања старих лица има за циљ 

повећање могућности да лица која припадају  овој  

категорији (55-64), као посебно осетљиве групе на 

тржишту рада Републике Србије. Демографски 

трендови у Републици Србији, као и у већини 

европских земаља, указују да старење 

становништва представља глобални проблем.  

 

Потребно је јачање свести у друштву о користима 

и предностима укључивања старијих лица у свет 
запослених, а посебна пажња биће посвећена 

елеминисању препрека и спречавању 
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дискриминације приликом запошљавања старијих  

лица, нарочито жена. ЛАПЗ-ом је предвишено 

упознавање старијих незапослених лица са 
концептом целоживотног учења и укључивање 

већег броја старијих лица у активне мере, нарочито 

у обуке за активно тражење посла, клубове за 

тражење посла, додатно образовање и обуке, као и 

промовисањем флексибилнијих облика рада 

запошљавања и организације рада, посебно 

погодних за старије раднике, као и подстицање 

послодаваца да запосле и задрже исте. 

  

Законом о професионалној рехабилитацији и 

запошљавању особа са инвалидитетом  установљен 
је правни оквир као основа за ефикасније и 

квалитетније укључивање особа са инвалидитетом 

на отворено тржиште рада, уз примену квоте, 

процену радне способности, могућности запослења 

и утврђивање статуса, ширење мреже давалаца 

услуга мера и активности професионалне 

рехабилитације, јачање капацитета, компетенција и 

улога предузећа за професионалну рехабилитацију 

и запошљавање особа са инвалидитетом као 

посебног облика запошљавања. 

 

На постицају запошљавања Рома, избеглих и 
расељених лица и повратника по споразуму о 

реадмисији, предвиђен је наставак активности које 

су већ започете. У 2011. години, наставиће се са 

реализацијом активности које су предвиђене 

акционим планом који прати Стратегију за 

унапређивање положаја Рома у Републици Србији 

и другим стратешким документима из области 

развоја и запошљавања. Поред тога један део 

активности биће усмерен на подизање свести и 

подстицање послодаваца да запошљавају Роме, али 

и на подизање капацитета локалних власти и 
савета за запошљавање за креирање активних мера 

намењених ромској популцији и организовање 

јавних радова усмерених на ромску популацију. 

У циљу социјалне инклузије и запошљавања 

корисника материјалног обезбеђења, самохраних 

родитеља, као и младих корисника услуга Центра 

за социјални рад и/или деце из хранитељских 

породица, наставиће се са развијањем нових 

интегрисаних услуга, нарочито на локалном нивоу 

и подстицаће се сарадња НСЗ-а и Центара за 

социјални рад, како би се назепослена лица 

мотивисала да социјалну помоћ друштва замене за 
продуктивно запошљавање. 

 

Могући облик запошљавања рањивих категорија 

незапослених су социјална предузећа и 

кооперативе и у том смислу радиће се на 

промоцији социјалног предузетништва, као и 

финансијској инклузији у виду микро-кредитирања 

као подстицај послодавцима да запошљавају 

рањиве категорије. 

 

Додатним образовањем, а нарочито кратким 
обукама и тренинзима са циљем осавремењивања и 

подизања нивоа знања и компетенција првенствено 

ће бити обухваћени млади без квалификација, или 

са недовољно квалификација. Приоритет ће имати 

младе ОСИ, Роми, повратници у поступку 
реадмисије, избегла и интерно расељена лица и 

млади корисници услуга Центра за социјални рад. 

 

 

Подстицај запошљавања жена 

Статистички подаци и извештаји о структури 

незапослених показују да она погађа жене више 

него мушкарце. Незапосленост жена у радном 

контингенту 1,5 пута је већа него незапосленост 

мушкараца у истом радном периоду. Иначе, 

проценат незапослености у Србији представља 
један од највиших у Европи. Положај незапослене 

жене одређен је слабим изгледима за стално 

запошљавање, ниским и нередовним исплатама 

новчане накнаде за особе без посла, малим 

шансама за преквалификацију и професионалну 

реоријентацију и високом вероватноћом да ће се 

бавити неплаћеним пословима у кући или 

пословима у „сивој економији”, који су још увек 

значајан извор прихода незапослених жена. Иако 

су млађе жене често незапослене, посебно су 

угрожене самохране мајке (нарочито ако су са 

малолетном или инвалидном децом), домаћице, 
старије жене, болесне, инвалидне, жене сеоских 

подручја, избеглице, Ромкиње, необразоване и 

жене жртве насиља. 

 

Жене са специјалним потребама, Ромкиње и 

избеглице имају додатних тешкоћа на тржишту 

рада. У Србији је посебно маргинализован положај 

сеоских жена. Око 55% од укупног становништва 

живи на селу и у већини су жене. Оне су у највећем 

броју „помажући чланови домаћинства“ и 

најчешће се баве пољопривредним пословима. 
Њихов рад није плаћен ни друштвено вреднован, 

иако готово у потпуности обављају све послове у 

вези са одржавањем сеоског домаћинства и бригом 

за углавном вишегенерацијску породицу. 

Економски и социјални положај жена на селу 

условљен је изразито неповољним статусом 

сеоских домаћинстава, и почива на уситњеном 

пољопривредном земљишту, екстензивном типу 

пољопривредне производње без тржишне 

оријентације и специјализације у пољопривреди, 

слабој инфраструктури сеоских насеља, у којима 

најчешће нема здравствених и социјалних услуга. 
Изразито патрилинеарни образац својинских 

односа у српској сеоској породици долази до 

изражаја у власничким односима над имовином и 

кућом. Патрилокални тип настањивања и 

наслеђивања имовине, као доминантни образац 

живота на селу, по којем се домаћинство заснива и 

организује у кући мужа, разлог је што жене нису 

власнице пољопривредног имања и углавном не 

поседују средства за пољопривредну производњу. 

У складу са проактивном интервенцијом за коју се 

залажу документи Европске уније, требало би и у 
Србији предвидети координиране активности да би 

се сузбијали сви облици дискриминације, како 
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социјална права жена не би представљала препреку 

за њено укључивање у запошљавање.  

 
5. УСКЛАЂИВАЊЕ ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ НА 

ТРЖИШТУ РАДА – НАПЗ 

 

Смањење раскорака између понуде и тражње је 

један од приоритета ЛАПЗ-а. Анализа и 

сагледавање стања и потреба тржишта рада и 

прогнозе потреба послодаваца, су предуслов за 

дефинисање мера и активности у циљу 

усклађивања понуде и тражње.  

 

Имајући у виду да савремени рад захтева 
квалификовану радну снагу и високе компетенције 

и чињеницу да на тржишту рада града Ваљева је 

велики број, посебно дугорочно незапоселних који 

поседује застарела знања и неадекватне 

компетенције, НАПЗ ће интервенисати на страни 

понуде и тражње, и то:  

� промовисањем концепта доживотног учења,  

� додатним образовањем и обукама,  

� индивидуалним приступом и каријерним 

вођењем на бази индивидуалних планова 

запошљавања, 

� мотивисањем незапослених лица. 
 

На овај начин ЛАПЗ ће утицати на квалитет 

понуде и конкурентност радне снаге. Такође, 

значајан допринос на усклађивању понуде и 

тражње ЛАПЗ ће остварити кроз даље унапређење 

методологије рада НСЗ-а, aнализа стањe на 

тржишту рада, oснивање и рад Тренинг центра, 

eдукације за незапослене и eдукације за 

менаџере у приватном и јавном сектору, 

формирањем интерних истраживачких докумената 

у вези са анализом тржишта рада, прогнозама и 
предвиђањима трендова на тржишту рада, као и 

мониторингу и евалуацији активних мера, што ће 

допринети и повећању запошљавања и смањењу 

незапослености. (Реализацијом пројеката и 

акционих планова дефинисаних Стратегијом 

локалног одрживог развоја). 

 

ПРОГРАМ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2011 ГОДИНУ ЗА ГРАД 

ВАЉЕВО 

 

 1. Програм приправника; 
 2. Програм новог запошљавања; 

 3. Програм самозапошљавања; 

 

1. ПРОГРАМ ПРИПРАВНИКА 

 

НАМЕНА: 

Програм је намењен незапосленим лицима са 

високом, вишом и средњом стручном спремом, 

која се ангажују заснивањем радног односа у 

својству приправника, кроз оспособљавање за 

самосталан рад у струци, стицањем нових знања и 

вештина са циљем полагања приправничког или 

стручног испита. 

Програм је намењен и послодавцима који су 

спремни да заснују радни однос са незапосленим 

лицима у својству приправника и обезбеде услове 
да се незапослена лица кроз оспособе за полагање 

приправничког или стручног испита. 

Радни однос се заснива у дужини трајања 

приправничког стажа предвиђеног законом или 

појединачним актом послодавца. 

 

ЦИЉЕВИ: 

Да приправници положе приправнички или 

стручни испит и тиме стекну услов за самостално 

обављање послова, такође и да стекну радно 

искуство јер ће имати предност због истог при 
запошљавању. 

 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ: 

Незапослена лица са високом, вишом и средњом 

стручном спремом. 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У 

ПРОГРАМ: 

• Исказане потребе послодаваца за 

приправницима са високом, вишом и 

средњом стручном спремом; 

• Солвентност послодавца; 

• Редовно измиривање обавеза по основу 

социјалног осигурања запослених; 

• Запошљавање лица са евиденције 

незапослених без радног искуства у 

струци; 

• Да лице које се запошљава није користило 

средства службе за програме 

самозапошљавања, новог запошљавања, 

програме приправника одн. приправника-

волонтера, обуке за познатог послодавца 

 
КАРАКТЕРИСТИКЕ: 

Национална служба рефундира послодавцу нето 

зараду за приправника и трошкове доприноса за 

обавезно социјално осигурање и та средства се 

рефундирају од Града Ваљева. 

Средства Града Ваљева којима се финансира 

Програм приправника улажу се у оспособљавање 

незапослених лица са високом, вишом и средњом 

стручном спремом за самосталан рад у струци 

полагањем приправничког или стручног испита. 

Обавеза корисника је да са лицем које 
оспособљава закључи уговор о раду и пријави 

га на обавезно осигурање у дужини трајања 

приправничког стажа (6,9 и 12 месеци) и са 

накнадном обавезом да по истеку периода 

рефундације зарада и доприноса, лице задржи у 

радном односу још толико времена колико је 

трајао приправнички стаж. 

 

НАЧИН И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМА: 

Програми ангажовања приправника-волонтера 
реализују се подношењем захтева послодаваца 

Националној служби за запошљавање-Филијала 
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Ваљево под условима и роковима који буду 

прописани конкурсом, објављеним том приликом. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА: 

Финансијска подршка се реализује рефундацијом 

послодавцу који је запослио приправника нето 

зараде и трошкова доприноса за обавезно 

социјално осигурање у трајању од 12 месеци за 

лица са високом, 9 месеци за лица са вишом и 6 

месеци са средњом стручном спремом преко 

рачуна послодавца а уз претходно достављене 

доказе о исплати зараде. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА ЛИЦА 
СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ: 

Нето зарада (20.000,00дин.) + пензијско 

инвалидско и здравствена осигурање = 

29.850,00дин. месечно по полазнику (без пореза на 

зараду јер је то обавеза послодавца) 

Укупно потребна средства за 1 лице  29.850 Х 12 

месеци = 358.200,00 дин. 

 

Планиран  број лица: 10 

 

Укупно потребна средства за лица са високом 

стручном спремом (358.200,00 Х 10 )= 
3.582.000,00 дин. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА ЛИЦА 

СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ: 

Нето зарада (18.000,00дин.) + пензијско 

инвалидско и здравствено осигурање = 

26.829,00дин. месечно по полазнику (без пореза на 

зараду јер је то обавеза послодавца). 

 

Укупно потребна средства за 1 лице 26.829,00 Х 9 

месеци = 241.461,00 дин. 
 

Планиран  број лица: 10 

Укупно потребна средства за лица са вишом 

стручном спремом (241.461,00 Х 10 )= 

2.414.610,00 дин. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА ЛИЦА 

СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ: 

Нето зарада (16.000,00дин.) + пензијско 

инвалидско и здравствено осигурање = 

23.807,00дин. месечно по полазнику (без пореза на 

зараду јер је то обавеза послодавца). 
Укупно потребна средства за 1 лице 23.807,00 Х 6 

месеци = 142.842,00 дин. 

 

Планиран  број лица: 14 

Укупно потребна средства за лица са средњом 

стручном спремом (142.842,00 Х 14)= 

1.999.788,00 дин. 

 

Укупно потребна средства за лица са високом, 
вишом и средњом стручном спремом износи 

7.996.398,00дин. 

 

 * НАПОМЕНА: Порез на зараду је месечна 

обавеза послодавца. 

 
БРОЈ ЛИЦА КОЈА ЋЕ БИТИ ОБУХВАЋЕНА 

ПРОГРАМОМ     34 ЛИЦА 

 

 

ОЧЕКИВАЊЕ ОД ПРОГРАМА: 

Да се лица оспособе за самосталан рад у струци и 

да се створе услови за запошљавање незапослених 

лица и задржавања у радном односу на неодређено 

време. 

 

ИНДИКАТОРИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 
Доказана оспособљеност кроз самосталан рад у 

струци кроз положен стручни испит или 

приправнички испит и запошљавање односно 

продужење радног односа по истеку 

приправничког стажа за 34 лица. 

 

ИЗВОЂАЧИ: 

Послодавци и приправници 

1. Средња стручна спрема..........  1.999.788,00 

2. Виша стручна спрема               2.414.610,00 

3. Висока стручна спрема..           3.582.000,00 

 
УКУПНО:                    7.996.398,00 

 

2.НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

НАМЕНА: 

Субвенција за отварање нових радних места, у 

једнократном износу намењена је послодавцима 

који отварају нова радна места, и то за опремање 

новог радног места, ради запошљавања 

незапослених лица пријављених на евиденцију 

Националне службе за запошљавање. 
 

ЦИЉЕВИ: 

Запошљавање теже запошљивих категорија 

(ризичних група) са посебним акцентом на лица 

преко 45 година живота. 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У 

ПРОГРАМ: 

• Да је послодавац економски способан и да 
му је седиште на територији града Ваљева; 

• Да над послодавцем није покренут стечајни 
односно ликвидациони поступак; 

• Да је послодавац над којим је вођен 
стечајни поступак и код кога је усвојен и у 

целини извршен план реорганизације 

успешно пословао најмање 12 месеци; 

• Да је послодавац који је купио привредни 
субјекат над којим је окончан поступак 

стечаја или ликвидације успешно пословао 

најмање 12 месеци од дана 

куповине.Изузетно уколико је период 

пословања краћи, потребно је обезбедити 

банкарску гаранцију; 
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• Да је уредно измирио обавезе по основу 
доприноса за обавезно социјално осигурање 

за запослене у последња 3 месеца која 

предходе месецу у коме је поднет захтев; 

• Да подносилац захтева запошљава 
незапослена лица која су пријављена на 

евиденцију код Филијале Националне 

службе за запошљавање Ваљево. 

• Да је незапослени за кога се тражи 
субвенција и који је предходно био у 

радном односу код послодавца –подносиоца 

захтева, на евиденцији најмање 3 месеца; 

• Да за исте раднике које запошљава уз 

субвенцију из буџета Града није остварио 

субвенцију из буџета Републике Србије; 

• Приоритети у одобравању субвенције ако су 
економски показатељи приближно једнаки 

имају производња, занатске и стручне 

услуге као и послодавци који запошљавају 

незапослена лица преко 45 година живота  и 

инвалидна лица; 

 

НАПОМЕНА: 

Програм је намењен економски способним 
послодавцима чије је седиште на територији 

општине Ваљево. 

Програм не могу остварити удружења, државни 

органи, организације и други директни и 

индиректни корисници буџетских средства.   

 

НАЧИН И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМА: 

Програм новог запошљавања реализује се 

подношењем захтева у Филијали Ваљево под 

условима и роковима који буду прописани 

конкурсом објављеним том приликом. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА: 

Субвенција за учешће у финансирању новог 

запошљавања исплаћује се у једнократном износу 

од 200.000,00 по радном месту за 20 незапослених 

лица током 2011.године што укупно износи 

4.000.000,00 динара.   

 

БРОЈ ЛИЦА КОЈА ЋЕ БИТИ ОБУХВАЋЕНА 

ПРОГРАМОМ     20 ЛИЦА 

 
ОЧЕКИВАЊЕ ОД ПРОГРАМА:  

Успех и опстанак на тржишту малих и средњих 

предузећа и предузетника кроз субвенцију 

опремања нових радних места. 

 

ИНДИКАТОРИ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 

Заснивње радног односа на неодређено време са 

пуним радним временом са 20 лица старијих од 45 

година или инвалида, најмање 2 године  почев од 

дана заснивања радног односа. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

20 незапослених лица     х     200.000,00  

дин     4.000.000,00 

 

 
3. ПРОГРАМ САМОЗАПОШЉАВАЊА 

НАМЕНА: 

Програм је намењен незапосленим лицима са 

евиденције Националне службе за запошљавање 

која планирају покретање сопственог бизниса. 

 

ЦИЉЕВИ: 

Подстицај развоју предузетништва кроз пораст 

новоформираних радњи и предузећа, што 

истовремено води према остваривању најважнијег 

циља – порасту запослености. 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У 

ПРОГРАМ: 

• да је пословни програм (бизнис план) 

економски оправдан и да обезбеђује повећање 

запослености; 

• да је лице завршило инструктивну обуку за 

самозапошљавање;  

• да лице које подноси захтев није користило 

средства по програму самозапошљавања у 

предходних 5 година или није реализовало 
уговорну обавезу по неком од предходних 

програма и други критеријуми прописани 

конкурсом који ће бити објављен том 

приликом. 

 

КАРАКТЕРИСТИКЕ: 

Национална служба за запошљавање исплаћује у 

једнократном износу субвенцију по програму 

самозапошљавања лицу које достави доказе о 

регистрацији радње (предузећа) и наведена 

средства се финансирају из буџета  града Ваљева. 

Наведена средства су бесповратна ако 
регистровану делатност обавља најмање 1 годину 

од дана оснивања. 

Контролу плаћених пореза и доприноса врши 

Национална служба. Такође, корисник субвенције 

дужан је да на захтев Националне службе доставља 

неопходну документацију на увид. 

Сви наведени поступци ближе су регулисани 

Правилником о критеријумима и начину 

спровођења мера активне политике запошљавања 

(«Сл. гласник РС», бр. 7/10). 

НАЧИН И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМА: 

Програм самозапошљавања реализује се 

подношењем захтева у Филијали Ваљево  под 

условима и роковима који буду прописани 

конкурсом, објављеним том приликом. 
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ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА: 

Субвенција за учешће у финансирању програма 

самозапошљавања исплаћује се у једнократном 

износу од 160.000,00 динара за 26 незапослених 

лица током 2011 године што укупно износи 

4.160.000динара 

 

БРОЈ ЛИЦА КОЈА ЋЕ БИТИ ОБУХВАЋЕНА 

ПРОГРАМОМ ----- 26 ЛИЦА 

 

ОЧЕКИВАЊЕ ОД ПРОГРАМА: 

Успех и опстанак на тржишту малих и средњих 

предузећа и предузетника кији истовремено води 

остварењу кључног циља овог програма, порасту 

запослености. 

 

ИНДИКАТОРИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 

 

Успешно обављање регистроване делатрности од 

стране 26 лица корисника субвенције најмање 2 

године почев од дана отпочињања обављања 

делатности. 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА:  

26 незапослених лица  х 160.000,00  

дин    4.160.000,00 

 
 

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ТРОШКОВА И ОБУХВАТ ЛИЦА 

 

Ред.бр. НАЗИВ ПРОГРАМА БРОЈ ЛИЦА УКУПАН ИЗНОС 

1. Програм приправника  34 7.996.398,00 

2. Програм новог заошљавања 20 4.000.000,00 

3. Програм самозапошљавања 26 4.160.000,00 

УКУПНО:   80 16.156.398,00 

 

 

ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ ФИНАНСИРАЊА СА ОБУХВАТОМ ЛИЦА 

 

Ред.бр. НАЗИВ ПРОГРАМА БРОЈ ЛИЦА 
Финансирање буџет 

града 

Финансирање из 

буџета РС 

1. Програм приправника  34 4.000.000,00 3.996.398,00 

2. Програм новог заошљавања 20 2.050.000,00 1.950.000,00 

3. Програм самозапошљавања 26 2.050.000,00 2.110.000,00 

УКУПНО:  80 8.100.000.00 8.056.398,00 

 

 

Град Ваљево је у буџету за 2011 год. издвојио 

10.000.000,00 динара за Програм активне политике 

запошљавања, при чему се 1.900.000,00 односи на 

пренете обавезе из 2010. године по основу 

програма припарвника волонтера 2009. године,  а 
8.100.000,00 се односи на програме активне 

политике запошљавања за 2011. годину . 

 

С обзиром да недостају средства у износу од  

8.056.398.00 динара, Град Ваљево планира да 

поднесе захтев надлежном министарству за 

додатно учешће у финансирању наведеног 

програма сходно Националном акционом плану 

запошљавања за 2011 годину.  

 

III. НОСИОЦИ  ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
За расписивање јавног позива за 

предвиђене мере  локалног акционог плана 

задужена је Локална самоуправа – Одељење за 

локално економски развој и привреду у сарадњи са 

Националном службом за запошљавање -  филијала 

Ваљево. 

За пријем , обраду захтева и давање 

предлога за одлучивање задужена Национална 

служба за запошљавање – филијала Ваљево. За 
доношење одлука по примљеним захтевима 

задужена Локална самоуправа. Закључивање 

уговора на основу одлука Локалне самоуправе 

врши Национална служба за запошљавање – 

филијала Ваљево. 

Административно стручну подршку, 

праћење реализацију, контролу, евалуацију и 

извештавање врши Национална служба за 

запошљавање – филијала Ваљево. 

 

 

 
166. На основу члана 20. став 1. тачка 26), члана 

32. став 1. тачка 6) и члана 66. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/07), члана 17. став 1. 

тачка 26)  и члану 35. тачка 6) Статута града 
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Ваљева („Службени гласник града Ваљева“,број 

19/08) Скупштина града Ваљева, на седници 

одржаној 27. децембра 2010.године, донела је 
 

 

ОДЛУКУ  

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о држању домаћих животиња 

(„Службени гласник општине Ваљево“, број 5/95 и 

1/06) после члана 52. додаје се нови члан 52а. који 
гласи: 

 

„Члан 52а. 

Посебним актом Градског већа регулисаће 

се поступак и начин решавања захтева грађана за 

накнаду штете настале услед уједа паса луталица.“ 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

Скупштина града Ваљева 
Број:011-87/2010-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 

 

167. На основу члана 32. став 1.тачка 13) , члана 

66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 

129/07), члана 11. Закона о финансирању локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Србије, 
број 62/06) и члана 35. став 1. тачка 13) Статута 

града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, 

број 19/08) Скупштина града Ваљева на седници 

одржаној27. децембра.2010.године донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА 

ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ 

ТАКСАМА 

 

Члан 1. 
У Одлуци о локалним комуналним таксама 

(„Службени гласник општине Ваљево“, број 11/07 

и 22/07 и „Службени гласник града Ваљева“, број 

26/08 и 13/09) члан 12. мења се гласи: 

 

„Новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 

динара казниће се за прекршај физичко лице – 

таксени обвезник који у прописаном року не плати 

таксу чије је плаћање предвиђено таксеном 

тарифом, или ако у прописаном року не поднесе 

пријаву о настанку обавезе која подлеже такси. 

Новчаном казном од 5.000,00 до 

250.000,00 динара казниће се предузетник који 

учини прекршај из става 1.овог чланa“. 
 

Члан 2. 

Члан 13. мења се и гласи: 

 

„Новчаном казном од 50.000,00 до 

1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно 

лице које у прописаном року не уплати или не 

наплати таксу предвиђену таксеном тарифом или 

ако у прописаном року наплаћену таксу не уплати 

на одговарјући рачун код банке, или ако у 

прописаном року не поднесе пријаву о настанку 
обавезе која подлеже такси. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се и одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара“. 

 

 

Члан 3. 

 Таксена тарифа локалних комуналних 

такси мења се и гласи: 

 

„ТАКСЕНА ТАРИФА ЛОКАЛНИХ 

КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 
 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 1.   

 

За истицање фирме на пословном 

простору такса се утврђује у годишњем износу по 

зонама и то: 

 

1.За правна или физичка лица која обављају 

делатност банкарства, осигурања имовине и лица, 

трговине нафтом и дериватима нафте, поштанских, 
мобилних и телефонских услуга и 

електропривреде: 

динара 

 

-екстра А зона             531.038,00 

-екстра зона            442.531,00 

-прва зона            368.776,00 

-друга зона             295.021,00 

-трећа зона            221.265,00 

-четврта зона            147.510,00 

 

2.За правна или физичка лица која обављају 
делатност приређивања игара на срећу и забавних 

игара: 

динара 

 

-екстра А зона            531.038,00 

-екстра зона            442.531,00 

-прва зона            368.776,00 

-друга зона              82.190,00 

-трећа зона              61.859,00 

-четврта зона              41.239,00 
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3.За лица која обављају другу професионалну 

делатност (преводиоци, судски тумачи, судски 

вештаци, лица која обављају агенцијске услуге и 
др.), удружења таксиста и удружења 

аутопревозника:  

динара 

 

-екстра А зона    30.454,00 

-екстра зона    25.360,00 

-прва зона     21.148,00 

-друга  зона    16.919,00 

-трећа  зона    12.689,00 

-четврта зона     8.459,00  

 
 

4.Физичка лица која обављају делатност такси-

превоза или аутопревозничку делатност плаћају 

таксу без обзира на зону у годишњем износу од  

 

динара 

 

3.120,00  
 

5. Физичка лица која обављају угоститељску 

делатност: 

 
Површине пословног простора    

 

                               до 25м
2  

           преко 25м
2 

 

-екстра А зона 15.600,00  31.200,00 

-екстра зона                    13.000,00 26.000,00 

-прва зона             10.400,00  20.800,00 

-друга  зона  8.320,00  16.640,00 

-трећа  зона  6.240,00  12.480,00 

-четврта зона  5.200,00  10.400,00 

 
 

6. Правна или физичка лица која обављају 

делатности које нису наведене у тачкама 1. и 2. 

овог тарифног броја, у пословном простору чија је 

укупна површина: 

 

-од 300 м2 до 1.000 м2   плаћају таксу без обзира на 

зону у годишњем износу од  

  динара  

 

           147.510,00  

-преко 1.000 м2 плаћају таксу без обзира на зону у 
годишњем износу од  

динара 

 

230.625,00 

 

7.Правна или физичка лица која обављају 

делатности које нису наведене у тачкама 1. и 2. 

овог тарифног броја у пословном простору чија је 

укупна површина мања од 300 м2:  

 

динара 
 

-екстра А зона    60.909,00 

-екстра зона    50.722,00 

-прва зона    42.297,00 

-друга зона    33.837,00 
-трећа зона    25.378,00 

-четвртaзона    16.919,00 

 

8.Адвокати , приватне стоматолошке и лекарске 

ординације, лабораторије и лабораторије за израду 

протетике: 

динара  

 

-екстра А зона    35.139,00 

-екстра зона     29.262,00 

-прва зона    24.402,00 
-друга зона    19.521,00 

-трећа зона    14.641,00 

-четвртa зона       9.760,00 

 

 

НАПОМЕНА: 

 

Решење о обавези плаћања таксе по овом 

тарифном броју доноси Одељење за утврђивање, 

наплату и контролу изворних прихода Градске 

управе за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове.  
Обвезник таксе дужан је да најкасније до 

31. јануара текуће године, односно у року од 30 

дана од дана почетка обављања делатности 

поднесе пријаву Одељењу из става 1. о називу 

фирме и броју фирми подложних такси, као и 

осталим подацима од значаја за одређивање висине 

таксе, ради доношења решења. 

Обвезник је дужан да одељењу из става 1. 

ове напомене, поднесе пријаву о свакој промени  

од значаја за утврђивање таксе, у року од 15 дана 

од дана настанка промене. 
Протеком рока из става 2. и 3. ове 

напомене Одељење надлежно за утврђивање, 

наплату и контролу изворних прихода доноси 

решење о обавези плаћања таксе по  службеној 

дужности. 

Под истакнутом фирмом, сматра се сваки 

истакнути назив или име, које упућује на то да 

правно или физичко лице обавља делатност, без 

обзира где је фирма истакнута на пословном 

простору. 

Ако се на једном пословном простору 

налази више истакнутих фирми истог обвезника, 
такса се плаћа само за једну фирму. 

За сваку фирму истакнуту ван пословног 

простора плаћа се такса. 

Такса за фирму плаћа се за седиште 

правног лица у прописаном износу, а умањује за 

75% у односу на висину таксе у одговарајућој зони 

за сваку пословну јединицу правног лица које има 

седиште на територији града Ваљева, осим за 

делатности из тачке 2. овог тарифног броја. 

 Уколико се седиште правног лица налази 

ван територије града Ваљева, седиштем у смислу 
овог тарифног броја сматра се пословна јединица у 
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којој се налазе органи управљања за територију 

града. 

Такса за истицање фирме или назива из 
тачке 6. и 7. овог тарифног броја умањује се за 20% 

за средња привредна друштва, а за 50% за мала 

привредна друштва.  

Статус привредног друштва као средњег 

или малог, одређује се у складу са законом. 

Такса  из тачке 7. овог тарифног броја 

умањује се за 40% за физичка лица која обављају 

претежно трговинску делатност.  

Такса  из тачке 7. овог тарифног броја 

умањује се за 60% за физичка лица која обављају 

претежно производну или занатску делатност.  
Ако физичко лице поред претежне обавља 

и друге делатности таксу утврђену овим тарифним 

бројем плаћа у висини утврђеној за обављање 

претежне делатности. 

Плаћање таксе на фирму ослобођена су 

физичка лица која обављају старе занате. 

Сва новооснована правна лица и физичка 

лица која самостално обављају делатност, које су 

обухваћене овим тарифним бројем ослобађају се 

плаћања таксе на следећи начин: 

-100% од утврђене обавезе по овом 

тарифном броју за прву пуну годину од оснивања. 
Ова ослобађања не односе се на тачке 1,2.и 

6. овог тарифног броја. 

Обрачун таксе по одредбама овог 

тарифног броја врши се у годишњем износу, а 

плаћа се у 12 рата у висини од 1/12 годишњег 

износа таксе и то тако да је обвезник дужан 

уплатити рату најкасније до 15-ог у месецу за 

предходни месец, у свему према одредбама Закона 

о пореском поступку и пореској администрацији. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 2. 
 

За истицање и исписивање фирме ван 

пословног простора на објектима и просторима 

који припадају граду (коловози, тротоари, зелене 

површине, бандере и сл.) плаћа се такса у дневном 

износу по сваком целом или започетом м2 по 

зонама  за сваку истакнуту и исписану фирму и то: 

 

динара 

 

 - екстра зона           14,56 

 - прва зона           13,52 
 - друга зона           10,40 

 - трећа зона             7,28 

 - четврта зона             6,24 

 

НАПОМЕНА: 

Решење о обавези плаћања таксе по овом 

тарифном броју доноси  Одељење за утврђивање, 
наплату и контролу изворних прихода Градске 

управе за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове. 

Под истакнутом и исписаном фирмом, 

сматра се сваки истакнути, односно исписан назив 

или име на објекту и простору који припада граду 
и који  упућује на то да правно и  физичко лице 

обавља делатност.  

Таксу из овог тарифног броја плаћа правно 

и физичко лице чија се фирма истиче и исписује 

ван пословног простора на објектима и просторима 

који припадају граду. 

Обвезник таксе дужан је да најкасније три 

дана пре дана истицања и исписивања фирме ван 

пословног простора на објектима и просторима 

који припадају граду поднесе пријаву Одељењу из 

става 1. ове напомене о називу фирме и броју 
фирми подложних такси, као и осталим подацима 

од значаја за одређивање висине таксе, ради 

доношења решења . 

Одељење Градске управе за локални 

развој, привреду, урбанизам и комуналне послове 

које издаје одобрење за истицање и исписивање 

фирме ван пословног простора на објектима и 

просторима који припадају граду, примерак истог 

доставља Одељењу из става 1. ове напомене ради 

доношења решења о обавези плаћања таксе. 

Обрачун таксе по одредбама овог 

тарифног броја врши се у годишњем износу, а 
плаћа се у 12 рата у висини од 1/12 годишњег 

износа таксе и то тако да је обвезник дужан 

уплатити рату најкасније до 15-ог у месецу за 

предходни месец, у свему према одредбама Закона 

о пореском поступку и пореској администрацији. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 3. 

За држање моторних друмских и 

прикључних возила по сваком возилу годишње и 

то: 

1.За теретна возила (камиони и камионети, и 
специјална моторна возила намењена за превоз 

одређених терета), према носивости и то: 

динара 

-до 3 тоне носивости   1.065,00 

-преко  3 тоне до 8 тона носивости 3.124,00 

- преко 8 тона носивости   9.556,00 

 

2.За аутобусе и комбибусе  6.235,00 

3.За радна возила без обзира на носивост и тежину 

827,00 

4. За прикључна возила : 

а) за теретне приколице и за специјалне теретне 

приколице намењене за превоз одређеног терета 

преко носивости и 

-до 3 тоне носивости      827,00 

-преко 3 тоне до 8 тона носивости 1.541,00 
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-преко 8 тона носивости   5.605,00 

б)за путничке приколице аутобуса  3.124,00 

в)за радне приколице   3.121,00 

5. За вучна возила: 

а)за тракторе - до 25 КС      504,00 

-преко 25 до 40 КС      638,00 

-преко 40 до 63 КС      785,00 

-преко 63 КС       967,00 

б) за тегљаче без обзира на носивост 1.569,00 

6.За специјална возила за превоз одређених лица 

504,00  

7.За путничке аутомобиле и комбинована возила 

(комби) према радној запремини мотора и то: 

 

- до 900 цм3        420,00 

- преко 900 до 1.350 цм3      658,00 

- преко 1.350 до 1.800 цм3  1.471,00 

- преко 1.800 до 2.500 цм3  2.074,00 
- преко 2.500 до 3.150 цм3  3.278,00 

- преко 3150 цм3   6.235,00 

 

8. За мотоцикле без обзира на радну запремину 

мотора     420,00  

9. За мопеде    280,00 

10.За приколице путничких аутомобила и 

комбинованих возила: 

-камп приколица   617,00 

- за остале без обзира на носивост  504,00 

 

11.За возила којима се обавља јавни превоз  

путника- такси возила   4.148,00 

 

НАПОМЕНА: 

Такса из овог тарифног броја не плаћа се 

за регистровање трактора и тракторских 

приколица, мотокултиватора и приколица за 

мотокултиваторе које користе искључиво за 

сопствене потребе, као и за она возила за која се не 

плаћа накнада за употребу и коришћење путева 

сходно Закону о јавним путевима. 

Таксени обвезник дужан је таксу из овог 
тарифног броја уплати на одговарајући рачун 

прихода града Ваљева пре регистрације, односно 

продужења важности регистрације и да органу 

надлежном за регистрацију пружи доказ о 

уплаћеној такси. 

Орган надлежан за регистрацију возила 

одбиће захтев за регистрацију уколико није 

достављен доказ о уплати таксе по овом тарифном 

броју.  

Такса из овог тарифног броја плаћа се 

једанпут годишње у моменту регистрације возила, 

унапред за 12 месеци. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 4. 

За коришћење витрина ради излагања робе 

ван пословних просторија такса се плаћа по сваком 

започетом м
2
 изложбене површине витрине у 

годишњем износу по зонама и то: 

динара 

-екстра зона    2.661,00 

-прва зона    2.242,00 

-друга зона    1.751,00 

-трећа зона    1.331,00 

-четврта зона       841,00 

НАПОМЕНА: 

Решење о обавези плаћања таксе по овом 

тарифном броју доноси Одељење за утврђивање, 
наплату и контролу изворних прихода. 

Изложбеном површином витрине сматра 

се површина главне стране витрине која је 

окренута према улици или пролазу. 

Уколико је витрина са више страна 

окренута улици односно пролазу, такса се плаћа за 

само једну страну и то за ону која је већа. 

Таксу из овог тарифног броја плаћа правно 

и физичко лице које користи витрину. 

Обрачун таксе врши се у годишњем 

износу, а плаћа се у 12 рата у висини од 1/12 
годишњег износа таксе и то тако да је обвезник 

дужан уплатити рату најкасније до 15-ог у месецу 

за предходни месец. 

Обвезник таксе дужан је да најкасније три 

дана пре дана почетка коришћења витрине ради 

излагања робе ван пословних просторија поднесе 

пријаву Одељењу из става 1. ове напомене о броју 

витрина подложних такси, као и осталим подацима 

од значаја за одређивање висине таксе, ради 

доношења решења.  

Одељење Градске управе за локални 

развој, привреду, урбанизам и комуналне послове 
које издаје одобрење за постављање витрина 

примерак истог доставља Одељењу из става 1. ове 

напомене ради доношења решења о обавези 

плаћања таксе. 

Уколико се витрина користи дуже од једне 

године корисник је дужан да сваке године 

најкасније до 31. јануара обавести Одељење из 

става 1. ове напомене о броју витрина и површини 

истих ради утврђивања таксе за текућу годину. 

Сваку промену која се тиче основа или 

висине обавезе из овог тарифног броја обвезник је 
дужан пријавити Одељењу из става 1. ове 
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напомене најкасније три дана пре дана настaнка 

промене. 

ТАРИФНИ БРОЈ 5. 

За држање ресторана и других угоститељских и 

забавних објеката на води такса се плаћа по 1м2 

површине објекта на води у годишњем износу од   

 

динара 

 

638,00  

НАПОМЕНА: 

Решење о обавези плаћања таксе по овом 

тарифном броју доноси Одељење за утврђивање, 

наплату и контролу изворних прихода. 

Таксу из овог тарифног броја плаћа правно 

и  физичко  лице које  држи ресторан, или други 

угоститељски и забавни објекат на води. 

Обвезник таксе дужан је да најкасније три 
дана пре дана почетка држања ресторана и других 

угоститељских и забавних објеката поднесе 

пријаву Одељењу из става 1. ове напомене о броју 

објеката подложних такси, као и осталим подацима 

од значаја за одређивање висине таксе, ради 

доношења решења.  

Одељење Градске управе за локални 

развој, привреду, урбанизам и комуналне послове 

које издаје одобрење за држања ресторана и других 

угоститељских и забавних објеката на води 

примерак истог доставља Одељењу из става 1. ове 
напомене ради доношења решења о обавези 

плаћања таксе. 

Обрачун таксе врши се у годишњем 

износу, а плаћа се у 12 рата у висини од 1/12 

годишњег износа таксе и то тако да је обвезник 

дужан уплатити рату најкасније до 15-ог у месецу 

за предходни месец. 

Сваку промену која се тиче основа или 

висине обавезе из овог тарифног броја обвезник је 

дужан да пријави Одељењу из става 1. ове 

напомене најкасније три дана пре дана настанка 

промене. 

ТАРИФНИ БРОЈ 6. 

За држање животиња као  кућних љубимаца  и 

егзотичних  животиња власници плаћају таксу 

годишње: 

динара 

 

- у насељеном месту Ваљево  1.000,00 

- ван насељеног места Ваљево     700,00 
 

НАПОМЕНА: 

 

 Решење о обавези плаћања таксе по овом 

тарифном броју доноси Одељење за утврђивање, 

наплату и контролу изворних прихода Градске 

управе за друштвене делатности, финансије, 

имовинске  и инспекцијске послове. 

 Таксу по овом тарифном броју плаћају 
физичка и правна лица која су власници односно 

држаоци кућних и егзотичних животиња. 

Наплата таксе по овом тарифном броју 

врши се на:  

-основу података Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, или  

-основу пријаве коју власници, односно држаоци 

подносе Одељењу за утврђивање, наплату и 

контролу изворних прихода Градске управе за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, или 
-основу других података до којих  надлежни орган 

дође.  

 Власници, односно држаоци кућних и 

егзотичних животиња дужни су да до 31. јануара 

текуће године поднесу пријаву о држању 

животиња из овог тарифног броја, као и да пријаве 

све промене у року од 15 дана од дана настале 

промене. 

 У случају да власник, односно држалац 

животиње из овог тарифног броја не уплати таксу 

по овом тарифном броју, наплата се врши 

принудним путем. 
 Такса по овом тарифном броју обрачунава 

се у годишњем износу сразмерно времену држања 

животиње. 

 Такса из овог тарифног броја плаћа се у 

року од 15 дана од дана пријема решења о 

утврђивању висине таксе. 

 Таксу по овом тарифном броју не плаћају: 

војне установе, Министарство унутрашњих 

послова – Полицијска управа у Ваљеву, ЈКП 

„Видрак“ Ваљево и слепа и слабовида лица за псе 

водиче. 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 7. 

За коришћење простора на јавним 

површинама или испред пословних просторија у 

пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига 

и других публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиности, плаћа се 

такса сразмерно времену коришћења по сваком 
целом или започетом квадратном метру заузетог 

простора дневно, уколико овом одлуком није 

друкчије прописано  и то:  

1.Коришћење простора испред угоститељских 
објеката за потребе постављања летње и зимске 

баште (постављање столова са пратећим 

садржајем: итисон, жардињере, ограде, шанк и 

др.): 

динара 

 

-екстра зона          22,88 

-прва зона          16,64 

-друга зона          13,52 

-трећа зон            8,32 
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-четврта зона            5,20 

2.Коришћење простора испред трговинских и 
угоститељских објеката за постављање 

конзолнских надстрешница и тенди: 

динара 

-екстра зона           22,88 

-прва зона           16,64 

-друга зона           13,52 

-трећа зона             8,32 

-четврта зона             5,20 

3. Коришћење простора за привремене објекте 
трговинско-угоститељске делатности за  продају и 

излагање робе испред трговинских објеката 

(покретне тезге ), изузев објеката из тачке 4.овог 

тарифног броја: 

динара 

-екстра зона          66,56 

-прва зона          55,12 

-друга зона          42,64 

-трећа зона          34,32 

-четврта зона          22,88 

4.Коришћење простора за апарате за држање и 
продају сладоледа, расхладне витрине, покретне 

кофере, сталак – вртешке по комаду дневно: 

динара 

-екстра зона           55,12 
-прва зона           42,64 

-друга зона           22,88 

-трећа зона           22,88 

-четврта зона           12,48 

5.Коришћење простора за остале мале покретне 

апарате за производњу и продају кокица, 

сладоледа, роштиља и услуге: ваге, чишћења обуће 

и слично по комаду дневно: 

динара 

-екстра зона           32,24 

-прва зона           21,84 
-друга зона           16,64 

-трећа зона           11,44 

-четврта зона             5,20 

6.Коришћење простора за културна збивања, спорт 

и забаву: 

динара 

-екстра зона           5,20 

-прва зона           3,12 

-друга зона           3,12 

-трећа зона           2,08 
-четврта зона           2,08 

7. Коришћење простора за привремени истовар и 

смештај робе, грађевинског материјала и огревног 

дрвета: 

динара 

-екстра зона        22,88 

-прва зона        16,64 

-друга зона        12,48 

-трећа зона          7,28 

-четврта зона          5,20 

8.Коришћење простора за покретне приколице 

(привремено заузеће простора): 

динара 

-екстра зона           66,56 

-прва зона          58,24 

-друга зона          43,68 

-трећа зона          34,32 

-четврта зона          22,88 

9.Коришћење простора на јавним површинама и 
туристичким местима града Ваљева за време 

манифестација за постављање монтажних и 

покретних објеката трговинско-угоститељске 

делатности за  продају и излагање робе 

динара 

за све зоне         38,48  

10.Коришћење простора за отворене тезге за 
продају и излагање робе и за постављање 

рекламних експоната у простору за Нову годину  и 

8. март у трајању  до 15 дана: 

динара 

-екстра зона        418,08 

-прва зона        350,48 

-друга зона        263,12 

-трећа зона        171,60 
-четврта зона          88,40 

11.Коришћење простора за постављање 

телефонских говорница по апарату, дневно:  

динара  

-екстра зона           14,56 

-прва зона           13,52 

-друга зона           10,40 
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-трећа зона             7,28 

-четврта зона             5,20 

12.Коришћење простора испред трговинско-

угоститељских објеката за потребе тих објеката: 

динара 

-екстра зона           66,56 

-прва зона           55,12 

-друга зона           42,64 

-трећа зона           34,32 

-четврта зона           22,88 

 

13.Коришћење простора за изнајмљивање дечијих 

аутомобила, мотора и слично по возилу, дневно:  

    динара 
 

     33,28  

 

14.Коришћење простора за стајалиште туристичког 

возића, дневно:  

 

динара 

 

-у насељеном месту Дивчибаре     1.272,96 

-у осталим насељеним местима на територији града 

Ваљева          551,20 

НАПОМЕНА: 

Решење о обавези плаћања таксе по овом 

тарифном броју доноси Одељење за утврђивање, 

наплату и контролу изворних прихода Градске 

управе за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове. 

Таксу из овог тарифног броја плаћа  

правно и  физичко  лице које користи простор на 
јавним површинама или испред пословних 

просторија у пословне сврхе, осим ради продаје 

штампе, књига и других публикација, производа 

старих и уметничких заната и домаће радиности. 

Такса се плаћа у року од осам дана од дана 

пријема решења о утврђивању висине таксе. 

Обвезник таксе дужан је да најкасније три 

дана пре дана почетка коришћења простора на 

јавним површинама или испред пословних 

просторија у пословне сврхе поднесе пријаву 

Одељењу из става 1. ове напомене и достави  

податке од значаја за одређивање висине таксе, 
ради доношења решења.  

Када је за постављање објекта или 

предмета којима се врши заузеће јавне површине 

потребно прибавити одобрење, Одељење Градске 

управе за локални развој, привреду, урбанизам и 

комуналне послове надлежно за  издавање 

наведеног одобрења примерак истог доставља 

Одељењу из става 1. ове напомене. 

Сваку промену која се тиче основа или 

висине обавезе из овог тарифног броја обвезник је 

дужан да пријави Одељењу из става 1. ове 

напомене најкасније три дана пре настанка 

промене. 

Обвезник таксе, који користи простор 
испред пословног објекта из тачке 1. и 3. овог 

тарифног броја, а има конзолну надстрешницу и 

тенду из тачке 2. овог тарифног броја, плаћа таксу 

само по једном од наведених основа и то за заузеће 

простора који је по површини већи. 

Обвезник таксе из тачке 1. овог тарифног 

броја који користи простор  испред угоститељских 

објеката за потребе летњих башти дужан је да до 

укалањања било ког елемента летње баште 

укључујући и жардињере, а по истеку рока из 

одобрења исте, плаћа накнаду у висини од 50% од 
износа утврђеног одобрењем. 

Ако се поред штампе, књига и других 

публикација, производа старих и уметничких 

заната и домаће радиности продаје и нека друга 

роба, онда се такса плаћа у прописаном износу из 

овог тарифног броја.  

ТАРИФНИ БРОЈ 8. 

За држање средстава за игру (билијар, пикадо, 
флипери, електронске видео игре, СЕГА – апарати, 

забавне игре на рачунарима, симулатори, видео 

аутомати и друге сличне направе које се стављају у 

погон уз помоћ новца, жетона или на други начин 

и друге сличне игре) такса се утврђује у дневном 

износу по једном средству за игру: 

 

динара 

 

-екстра зон         36,40 

-прва зона         26,00 
-друга зона         22,88 

-трећа зона          11,44 

-четврта зона           6,24 

НАПОМЕНА: 

Средствима за игру, односно забавним 

играма сматрају се направе које се стављају у 

погон уз помоћ новца, жетона или на други начин 

у којима учесник не може остварити добитак у 
новцу, стварима, услугама или правима. 

Решење о обавези плаћања таксе по овом 

тарифном броју доноси Одељење за утврђивање, 

наплату и контролу изворних прихода.  

Таксу из овог тарифног броја плаћа 

држалац средстава за игру.  

Обвезник таксе дужан је да најкасније три 

дана пре дана почетка држања средстава за игру 

поднесе пријаву Одељењу из става 2. ове напомене 

и достави податке од значаја за одређивање висине 

таксе, ради доношења решења, а исту су дужни 
уплатити у року од осам дана од дана пријема  

решења о утврђивању таксе. 

Пријава садржи:  

-за правна лица: регистрован назив и седиште 

обвезника, ПИБ, број текућег рачуна, адресу, 

врсту, марку, тип и серијски број средства, време 
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држања, датум почетка држања средстава, број 

дана у месецу у којима ће се држати средства за 

игру и све друге потребне податке за одређивање 
основа и висине таксе. 

-за физичка лица: име и презиме, 

пребивалиште, ЈМБГ, адресу, врсту, марку, тип и 

серијски број средства, време држања,  датум 

почетка држања средстава, број  дана у месецу у 

којима ће се држати средства за игру и све друге 

потребне податке за одређивање основа и висине 

таксе. 

Сваку промену која се тиче основа или 

висине обавезе из овог тарифног броја држалац је 

дужан да пријави Одељењу из става 2. ове 
напомене.  

ТАРИФНИ БРОЈ  9. 

1.За држање музичких уређаја и приређивање 

музичког програма у угоститељским и другим 

објектима, такса се утврђује у дневном износу по 

зонама и то: 

динара 

 

-екстра зона    1.092,00 

-прва зона    1.054,56 

-друга зона    1.009,84 

-трећа зона       967,20 

-четврта зона       924,56 

 

2.За држање музичких уређаја и приређивање 
музичког програма у угоститељским и другим 

објектима за време организовања  прослава – 

свадбе, матуре, испраћаји и слично, такса се 

утврђује у дневном износу и то: 

 

динара 

 

7.000,00 

НАПОМЕНА: 

Решење о обавези плаћања таксе по овом 

тарифном броју доноси Одељење за утврђивање, 

наплату и контролу изворних прихода Градске 

управе за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове. 

Обвезници таксе по овом тарифном броју 

су правна лица,  предузетници и физичка лица, 

власници угоститељских и других објеката у 

којима се држе музички уређаји и приређује 

музички програм.  
Обвезник таксе је дужан да поднесе 

пријаву да држи музичке уређаје и организује 

приређивање музичког програма до 5-ог у месецу 

за текући месец, а исту је дужан уплатити у року 

од 8 дана од дана пријема решења о утврђивању 

таксе. 

Сваку промену која се тиче основа или 

висине обавезе из овог тарифног броја обвезник 

таксе је дужан да пријави Одељењу из става 1. ове 

напомене најкасније три дана пре дана настанка 

промене. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 10. 

1.За коришћење рекламних паноа такса се утврђује 

у дневном износу по сваком целом или започетом  

1м2 по зонама и то: 

динара 

 

-екстра зона          14,56 
-прва зона          13,52 

-друга зона          10,40 

-трећа зона            7,28 

-четврта зона            6,24 

 

2.За коришћење рекламних паноа који су 

прикључени на јавну електро мрежу такса се 

утврђује у дневном износу по 1м2  по зонама и то: 

 

динара 

 

-екстра зона          21,84 
-прва зона          17,68 

-друга зона          14,56 

-трећа зона          10,00 

-четврта зона            7,28 

НАПОМЕНА: 

Рекламни панои су: 

А)огласни објекти (огласни стубови, панои 
или огласне табле, односно плакатна места), 

 Б) наменски постављени конзолни панои 

над јавном површином, или слободно стојећи 

панои или експонати на објекту, или у простору са 

исписаним рекламним порукама у које спадају и 

транспарентне рекламе исписане на платну или 

сличном материјалу које се постављју изнад 

коловозних површина на висини од најмање 4,50 м 

од површине коловоза. 

Решење о обавези плаћања таксе из овог 

тарифног броја доноси Одељење за утврђивање, 

наплату и контролу изворних прихода Градске 
управе за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове. 

Обвезник таксе је правно и физичко лице 

које поставља рекламни пано. 

Обвезник таксе дужан је да најкасније три 

дана пре дана почетка коришћења монтажно 

огласног рекламног објекта и постављања натписа 

и рекламе на зидовима зграде поднесе пријаву 

Одељењу из става 2. ове напомене и достави  

податке од значаја за одређивање висине таксе, 

ради доношења решења, а исту су дужни уплатити 
у року од осам дана од дана пријема решења о 

утврђивању таксе. 

Када је за коришћење монтажно огласног 

рекламног објекта и постављање натписа и рекламе 

на зидовима зграде потребно прибавити одобрење 

надлежног органа, Одељење Градске управе за 
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локални развој, привреду, урбанизам и комуналне 

послове које издаје наведено одобрење  и примерак 

истог доставља Одељењу из става 2. ове напомене. 
Сваку промену која се тиче основа или 

висине обавезе из овог тарифног броја обвезник је 

дужан да пријави Одељењу из става 2. ове 

напомене најкасније три дана пре дана настанка 

промене. 

Такса по овом тарифном броју не плаћа се 

за плакате хуманитарних, културних и спортских 

организација и установа чији је оснивач град 

Ваљево, као и за посмртне објаве и огласе. 

Уколико се  користе обе стране  паноа, 

такса се плаћа према површини обе стране. 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 11. 

За коришћење слободних површина за кампове, 

постављање шатора или другог објекта 

привременог коришћења, такса се утврђује 

сразмерно времену коришћења за сваки 1м2 

заузете површине  дневно и то 

 
динара 

 

      69,68 

НАПОМЕНА: 

Таксу из овог тарифног броја плаћа 

корисник површине за постављање кампова, 

шатора и других  објеката за привремено 
коришћење.  

Обвезник таксе дужан је да најкасније три 

дана пре дана почетка коришћења слободних 

површина за кампове, постављање шатора или 

другог објекта  привременог коришћења поднесе 

пријаву Одељењу за утврђивање, наплату и 

контролу изворних прихода Градске управе за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове и достави  податке од 

значаја за одређивање висине таксе, ради 

доношења решења, а исту су дужни да уплате у 

року од три од дана пријема решења о утврђивању 
таксе. 

Када је за коришћење слободних 

површина за кампове, постављање шатора или 

другог објекта привременог коришћења потребно 

прибавити одобрење надлежног органа, Одељење 

Градске управе за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове надлежно за 

издавање наведеног одобрења примерак истог 

доставља Одељењу из става 2. ове напомене. 

Доношење решења и наплату таксе из овог 

тарифног броја врши Одељење из става 2. ове 
напомене а иста се утврђује сразмерно времену на 

које је издато одобрење за коришћење слободних 

површина за кампове, постављање шатора или 

другог објекта  привременог коришћења.  

ТАРИФНИ БРОЈ 12. 

За коришћење обале у пословне и било 

које друге сврхе утврђује се такса  и то: 

-за коришћење обале по 1м 2 дневно: 

 

динара 

 

-екстра зона          22,88 

-прва зона          16,64 

-друга зона          13,52 
-трећа зона            8,32 

-четврта зона            5,20 

НАПОМЕНА: 

Под коришћењем обале сматра се 

коришћење појаса земљишта који се протеже 

непосредно уз корито реке ширине 50 м рачунајући 

од унутрашње ножице насипа.  

Решење о обавези плаћања таксе по овом 
тарифном броју доноси Одељење за утврђивање, 

наплату и контролу изворних прихода Градске 

управе за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове. 

Обвезници таксе по овом тарифном броју 

су правна и физичка лица која користе обалу у 

пословне и било које друге сврхе. 

Обвезник таксе дужан је да најкасније три 

дана пре дана почетка коришћења обале у 

пословне и било које друге сврхе поднесе пријаву 

Одељењу из става 2. ове напомене и достави 
податке од значаја за одређивање висине таксе, 

ради доношења решења. 

Када је за коришћење обале у пословне и 

било које друге сврхе потребно прибавити 

одобрење надлежног органа, Одељење Градске 

управе за локални развој, привреду, урбанизам и 

комуналне послове које издаје наведено одобрење 

примерак истог доставља Одељењу из става 2. ове 

напомене. 

Сваку промену која се тиче основа или 

висине обавезе из овог тарифног броја обвезник је 

дужан пријавити Одељењу из става 2. ове 
напомене, најкасније три дана пре дана настале 

промене. 

Таксу из овог тарифног броја не плаћају 

физичка и правна лица која обалу користе за 

обављање пољопривредне делатности. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ  13. 

За заузеће јавне површине грађевинским 
материјалом и за извођење грађевинских радова ( 

постављање скела, заштитних ограда којима се 

ограђују градилишта) и други монтажни и 

привремени објекти који служе за потребе 

градилишта код изградње, реконструкције и 
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адаптације објекта  утврђује се такса дневно по 1м2 

заузете површине: 

 
динара 

 

-екстра зона     8,32 

-прва зона    7,28 

-друга зона    5,20 

-трећа зона    2,08 

-четврта зона    1,04 

НАПОМЕНА: 

Решење о обавези уплате таксе из овог 

тарифног броја доноси Одељење за утврђивање, 

наплату и контролу изворних прихода Градске 

управе за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове. 

Таксу из овог тарифног броја плаћа  

правно и физичко  лице које заузма јавну 

површину грађевинским материјалом или за 

извођење грађевинских радова (постављање скела, 

заштитних ограда којима се ограђују градилишта) 

и другим монтажним и привременим објектима 
који служе за потребе градилишта код изградње, 

реконструкције и адаптације објекта и то у року од 

осам дана од дана пријема решења. 

Обвезник таксе дужан је да најкасније три 

дана  пре дана почетка заузећа јавне површине 

грађевинским материјалом  поднесе пријаву 

Одељењу из става 1. ове напомене и достави 

податке од значаја за одређивање висине таксе, 

ради доношења решења. 

Када је за заузеће јавне површине 

потребно прибавити одобрење надлежног органа, 
Одељење Градске управе за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове 

надлежно које издаје наведено одобрење примерак 

истог доставља Одељењу из става 1. ове напомене.  

Сваку промену која се тиче основа или 

висине обавезе из овог тарифног броја обвезник је 

дужан пријавити Одељењу из става 1. ове 

напомене најкасније три дана пре дана настанка 

промене.'' 

 

Члан 4. 

Овлашћује се Комисија за статутарна 
питања, организацију и нормативна акта 

Скупштине да утврди пречишћен текст одлуке. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у  ''Службеном гласнику града 

Ваљева''.  

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-82/2010-04 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 

 

168. На основу члана 9. Закона о финансирању 

локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 

62/06), члана 32. став 1. тачка 13) и члана 66. став 
3. Закона о локалној самоуправи ( ''Службени 

гласник РС'', број 129/07) и члана  35. став 1. тачка 

13) Статута града Ваљева (''Службени гласник 

града Ваљева'', број 19/08), Скупштина града 

Ваљева на седници одржаној дана 27. децембра 

2010. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ  

О  

ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ 
О  ГРАДСКИМ   АДМИНИСТРАТИВНИМ  

ТАКСАМА 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о Градским административним 

таксама (''Службени гласник општине Ваљево'' 

број 11/07, 22/07 и ''Службени гласник града 

Ваљева'', број 26/08, 9/09-исправка и 13/09) Тарифа 

за градске административне таксе мења се и гласи: 

 

''ТАРИФА  ЗА  ГРАДСКЕ  
АДМИНИСТРАТИВНЕ  ТАКСЕ 

 

I ПОДНЕСЦИ 

 

Тарифни број 1.    

          У динарима 

 

1.за захтев, молбу, предлог, пријаву и други 

поднесак ако овом одлуком није прописана друга 

такса      128,00 

   
2.за захтев за давање мишљења о примени 

oпштинских односно градских прописа   638,00 

 

НАПОМЕНА: 

 

Такса по овом тарифном броју не плаћа се 

за накнадне поднеске којима странка захтева брже 

поступање по раније поднетом захтеву. 

 

II УВЕРЕЊА 

 

Тарифни број 2. 
 

За сва уверења и потврде које издају градске 

управе у оквиру послова из изворне надлежности 

ако није другачије одређено  128,00 

 

НАПОМЕНА: 

 

Ако се издаје једно уверење или потврда 

по захтеву више лица, такса по овом тарифном 

броју плаћа се онолико пута колико има лица 

којима се уверење или потврда издаје. 
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III РЕШЕЊА 

 

Тарифни број 3.  
 

1. за сва решења која доносe градскe управe у 

оквиру послова из изворне надлежности 

за која није прописана посебна такса    190,00 

 

2. за доношење решења о утврђивању земљишта за 

редовну употребу објекта  1.654,00 

 

3.за доношење решења о конверзији права 

коришћења у право својине уз накнаду 2.205,00 

 
4. за доношење решења о поништају правоснажног 

решења о изузимању градског грађевинског 

земљишта из поседа       638,00 

 

5. за доношење решења о отуђењу или  

давању у закуп грађевинског земљишта у јавној 

својини, по захтеву странке      891,00 

 

 

НАПОМЕНА:  

 

Сматра се да је странка поднела захтев из 
тачке 5. овог тарифног броја  ако се пријавила на 

оглас за давање земљишта у закуп или отуђење и 

по истом закључком комисије утврђена као лице 

које је понудило највећи износ закупнине.  

Ако се доноси једно решење, по захтеву 

више лица, такса по овом тарифном броју плаћа се 

онолико пута колико има лица којима се решење 

доставља. 

 

Тарифни број 4. 

 
1.за решење којим се издаје водопривредна 

сагласност, водопривредни услови и 

водопривредна дозвола за објекте локалног значаја

     764,00 

 

2.за закључак којим се издају водопривредни 

услови     638,00 

 

Тарифни број 5. 

   

За решење о привођењу пашњака другој култури 

     306,00 
 

Тарифни  број  6.  

 

1.за издавање одобрења за постављање мањих 

монтажних објеката на јавним површинама и то: 

киоска,  башта, привремених објеката трговачко-

угоститељске делатности, монтажних огласно-

рекламних објеката и монтажних објеката за 

културна збивања и забаву   459,00  

 

2.за издавање одобрења за постављање осталих 
мањих монтажних објеката на јавним површинама

     332,00 

 

3.за решење о потврди плана посебних делова 

зграде (етажирање)   2.548,00  
 

Тарифни број 7. 

 

1.за захтев за решење о техничком регулисању 

саобраћаја на општинским путевима и улицама у 

насељима    1.987,00  

 

2.за захтев за сагласност на саобраћајни пројекат 

утврђеног режима саобраћаја на општинским 

путевима и улицама у насељу 

-физичка лица       841,00 
-правна лица    2.802,00 

 

3.за захтев за решење о резервисању паркинг места

     2.548,00 

 

4.за захтев за одобрење заузимања саобраћајних-

јавних површина за постављање грађевинске скеле, 

ограде, грађевинског материјала и огрева дуже од 

24 часа  

- за физичка лица      647,00 

- за правна лица    2.548,00 

 
IV РАЗНО 

 

Тарифни број 8. 

 

1.за уношење имена, грба или другог обележја 

града Ваљева у пословно име         127.371,00 

 

2.за захтев за издавање потврде о контроли возила 

за обављање ауто- такси превоза  612,00 

3.за захтев за проверу испуњености услова за 

почетак рада и обављање делатности установа за 
дневни боравак и помоћ у кући као и за обављање 

делатности пружања саветодавних услуга у 

области социјалне заштите и услуга помоћи у кући

                1.083,00 

 

4.за захтев за преглед пословних просторија ради 

утврђивања услова за обављање делатности у 

погледу примене мера заштите животне средине  

1.083,00 

 

5.за захтев за утврђивање примене мера у области 

заштите од буке: 
-за физичка лица      638,00 

-за правна лица    2.038,00 

 

6.за захтев за утврђивање примене мера заштите 

ваздуха од загађења: 

-за физичка лица      638,00 

-за правна лица    2.038,00 

 

7.за опомену којом се неко позива да плати дужну 

таксу        178,00 
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V ЖАЛБА 

 

Тарифни број 9. 
 

За жалбу против решења градских управа донетих 

у оквиру послова из изворне надлежности. 132,00.'' 

 

Члан 2. 

Овлашћује се Комисија за статутарна 

питања, организацију и нормативна акта 

Скупштине града Ваљева да утврди пречишћени 

текст ове одлуке.  

 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Ваљева ''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-83/2010-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 

 

 
169. На основу члана 6. став 1. тачка 12) и члана 7. 

Закона о финансирању локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'' број 62/06), члана 32. став 

1. тачка 13) и 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) 

и члана  35. став 1. тачка 13)  Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 19/08) 

Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 

дана 27. децембра 2010. године, донела је 

 

 
ОДЛУКУ  

О  

ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА 

РАД ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА ВАЉЕВА 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о накнадама за рад градских 

управа града Ваљева (''Службени гласник општине 

Ваљево'', број 11/07, 12/07 и 22/07 и ''Службени 

гласник града Ваљева'', број 26/08 и 13/09) Тарифа 

накнада за рад градских управа града Ваљева мења 
се и гласи: 

 

''ТАРИФА НАКНАДА ЗА РАД 

ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА ВАЉЕВА 

 

I РЕШЕЊА 

 

Тарифни број 1. 

 

1.Накнада за доношење решења о накнадном упису 

и то: 
1.1.у матичне књиге рођених и умрлих  

     318,00 

1.2.промена личног имена у матичним књигама 

     637,00 

 
2.Накнада за доношење решења о закључењу брака 

преко пуномоћника   637,00 

 

Тарифни број 2.  

 

Накнада за 

1.доношење решења о  промени намене  

пољопривредног земљишта    459,00  

2.захтев за утврђивање испуњености услова 

за осемењавање стоке или преношење оплођене 

јајне ћелије    1.018,00 
3.захтев за одређивање мушког приплодног грла 

за природно парење   1.018,00 

 

Тарифни број 3. 

 

Накнада за: 

1.решење о грађевинској или употребној дозволи 

за објекат чији је инвеститор физичко лице и то: 

1.1. за сваки економски објекат у пољопривреди 

     190,00 

1.2.за остале грађевинске објекте  459,00 

 
2.решење о грађевинској дозволи објекта чији је 

инвеститор правно лице  плаћа се 0,05% од 

предрачунске вредности објекта   

 

3.решење о грађевинској и употребној дозволи у 

поступку легализације за: 

3.1.стамбени објекат до 100 м
2
    128,00 

3.2.стамбени објекат преко 100 м
2
   416,00 

3.3.стамбени објекат са више станова, стамбено 

пословни објекат, пословни и производни објекат 

     1.040,00 
 

4.решење о употребној дозволи објекта чији је  

инвеститор правно лице   7.005,00 

 

5.решење о грађевинској дозволи за извођење 

припремних радова за објекте бруто површине 

преко 800 м
2 

 плаћа се 0,02% од предрачунске 

вредности  објекта 

 

6.пријава почетка извођења радова     510,00 

 

7.решење о извођењу радова  за које се не издаје 
грађевинска дозвола: 

7.1.за изградњу помоћног објекта       510,00 

7.2.за изградњу посебне врсте објеката за које се не 

издаје грађевинска дозвола    1.910,00 

7.3.за адаптацију и санацију објекта      841,00 

7.4.за промену намене објекта без извођења радова

          336,00 

7.5 за инвестиционо одржавање објекта      510,00 

 

Тарифни број 4. 

 
Накнада за: 

1.издавање информације о локацији 
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1.1.за потребе парцелације, препарцелације, 

исправку граница, израду урбанистичког пројекта, 

изградњу помоћног објекта, гараже и трафо 
станице 10/04 Kv или 20/04 Kv  1.681,00 

1.2.за остале потребе      810,00 

 

2. издавање локацијске дозволе за:  

2.1. објекте бруто развијене грађевинске површине 

до 100 м2 

 

2.1.1. за стамбене и економске објекте 1.350,00 

2.1.2.за стамбено-пословне објекте 1.537,00 

2.1.3.за пословне објекте   1.819,00 

 
2.2.објекте бруто развијене грађевинске површине 

до 500 м2  

2.2.1.за стамбене и економске објекте   7.353,00 

2.2.2.за стамбено-пословне објекте   8.740,00 

2.2.3.за пословне објекте   10.820,00 

 

2.3.објекте бруто развијене грађевинске површине 

до 1000 м2  

2.3.1. за стамбене и економске објекте 14.291,00 

2.3.2.за стамбено-пословне објекте 17.065,00 

2.3.3.за пословне објекте   21.225,00 

 
2.4.објекте бруто развијене грађевинске површине 

до 2000 м2 

2.4.1.за стамбене и економске  28.162,00 

2.4.2. за стамбене-пословне објекте 33.711,00 

2.4.3.за пословне   42.035,00 

 

2.5.објекте бруто развијене грађевинске површине  

преко 2000 м2    53.888,00 

 

За објекте који се граде на подручју за које је 

инвеститор финансирао израду урбанистичког 
плана, накнада се умањује за 50%. 

 

2.6.објекте инфраструктуре    1.401,00 

 

2.7.објекте јавне гараже, мостове, бензинске 

станице и остале објекте који нису обухваћени 

овим тарифним бројем у износу од два промила на 

предрачунску вредност 

 

3. потврду  да је  урбанистички пројекат урађен у 

складу са урбанистичким планом 

3.1. за физичка лица     5.045,00 
3.2. за правна лица     8.407,00 

 

4.потврду да је пројекат парцелације, 

препарцелације или исправке граница урађен у 

складу са урбанистичким планом 

4.1. за физичка лица        840,00 

4.2. за правна лица      2.803,00 

 

5.за уступање донетог урбанистичког плана 

наплаћују се стварни трошкови израде копије 

(уступање копије урбанистичког плана врши се на 
захтев заинтересованог лица): 

-конкретни материјални трошкови који зависе од 

захтева заинтересованог лица (фотокопирање, 

нарезивање ц.д.) 
-накнада за рад органа по једном захтеву      700,00 

 

НАПОМЕНА: 

 

Накнада по овом тарифном броју не обухвата 

трошкове прибављања техничких услова од 

надлежних комуналних предузећа, услова Завода 

за заштиту споменика културе, разних студија, 

мишљења или сагласности. 

 

II УВЕРЕЊА 
 

Тарифни број 5. 

 

Накнада за: 

1.издавање уверења о подацима на основу 

евиденције из регистра радњи општине Ваљево 

     128,00 

2.издавање уверења  која издају градске управе 

града Ваљева из области поверених послова, ако 

није другачије одређено,   128,00 

3.издавање уверења о слободном брачном стању 

     637,00 
 

III ПРЕПИСИ 

 

Тарифни број 6. 

 

Накнада за преписивање службених аката или 

докуменатакоје се врше код органа: 

1.кад преписивање или фотокопирање врши орган 

– од полутабака оригинала  190,00 

2.кад преписивање врши лице које има правни 

интерес – од полутабака оригинала  128,00 
 

Тарифни број 7.  

 

Накнада за: 

1.за одлучивање о потреби израде процене утицаја

     1.083,00 

2.за одређивање обима и садржаја студије о 

процени утицаја    1.083,00 

3. за давање сагласности на студију о процени 

утицаја     1.083,00 

4.за давање сагласности  на студију о процени 

утицаја затеченог стања   1.083,00 
5. за ажурирање студије о процени утицаја: 

5.1.за одређивање обима и садржаја студије о 

процени утицаја    1.083,00 

5.2.за давање сагласности на студију о процени 

утицаја     1.083,00 

6.за давање мишљења о вршењу експлоатације 

камена песка, шљунка и опекарске глине за 

сопствене потребе   1.083,00 

7.за издавање дозволе за складиштење, 

третманодлагање отпада  1.083,00 

8. за издавање дозволе за рад стационарних 
извора загађивања ваздуха  1.083,00 
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IV РАЗНО 

 

Тарифни број 8. 
 

Накнада  за  

1.регистрацију и оверу појединачног реда вожње за 

градски и приградски саобраћај  1.656,00 

 

НАПОМЕНА: 

 

Накнада по тачки 1. овог тарифног броја плаћа се 

за сваки појединачни ред вожње за градски и 

приградски саобраћај чија се овера захтева. 

 
2.захтев за одређивање стајалишта за јавни превоз: 

2.1.за физичка лица      510,00 

2.2. за правна лица   1.987,00 

 

3.пријаву за категоризацију собе за изнајмљивање 

туристима и за промену категорије    445,00 

 

4.пријаву за категоризацију куће и стана 

заизнајмљивање туристима и за промену 

категорије       841,00 

 

5. закључење уговора о откупу стана или анекса 
уговора о откупу стана      764,00 

 

6. за пријаву о одржавању забаве у угоститељском 

објекту: 

6.1.свадбе, испраћај у војску, другарске вечери и 

друге забаве које организују физичка лица 

        891,00 

6.2.другарске вечери и друге забаве које организују 

привредна друштва, организације и удружења, 

изузев матура и испраћаја у пензију  1.566,00 

6.3. матуре и испраћаји у пензију     828,00 
 

7. за изводе  из матичних књига: 

7.1.на домаћем образцу         89,00 

7.2.на међународном образцу      483,00 

 

8. за оверу 

8.1.потписа         63,00 

8.2. за оверу изјаве члана политичке странке о 

чланству у политичкој странци       63,00 

8.3.преписа или аутентичности рукописа (по 

страни)          21,84 

 
9. за чин закључења брака: 

9.1.у посебно одређеној службеној  просторији  

9.1.1.у току радног времена    1.013,00 

9.1.2.ван радног времена     1.910,00 

9.2.ван посебно одређених службених просторија 

       8.819,00 

 

Тарифни број 9. 

 

1.Издавање сала у згради града Ваљева дневно: 

1.1велика сала: 
1.1.1.без коришћења уређаја за озвучење, снимање 

и видео пројекцију                                          6.614,00 

1.1.2са коришћењем уређаја за озвучење и 

снимање    8.694,00 

1.1.3. са коришћењем уређаја за видео пројекцију     
8.694, 00 

1.1.4. са коришћењем уређаја за озвучење, снимање  

 и видео пројекцију    10.774,00 

1.2. сала за венчања     5.200,00 

1.3. мала сала      4.410,00 

1.4. округла сала      4.410,00 

 

 

НАПОМЕНА: 

 

Ослобађају се плаћања накнаде по овом тарифном 
броју поред лица из члана 10. ове одлуке и: 

- удружења инвалидних лица, 

- политичке странке, друге политичке 

организације или групе грађана које имају 
одборнике у Скупштини града Ваљева. 

 

Тарифни број 10. 

 

1.Уређивање, штампање и дистрибуција 

Службеног гласника града Ваљева: 

1.1.за један примерак        255,00 

1.2.годишња претплата     5.095,00 

 

Тарифни број 11. 

 

1.Опомена да се плати дужна накнада    178,00.'' 
 

Члан 2. 

Овлашћује се Комисија за статутарна 

питања, организацију и нормативна акта 

Скупштине града Ваљева да утврди пречишћени 

текст ове одлуке.  

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 
 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-84/2010-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

170. На основу члана 20. став 1. тачка 24) и члана 

32 став 1. тачка 16) Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', број 129/07''), члана 75. 
став 2. Закона о здравственој заштити  (''Службени 

гласник РС'', број 107/05 и 88/2010), члана 17. став 

1. тачка 24) и члана 35. став 1. тачка 21) Статута 
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града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', 

број 19/08) Скупштина града Ваљева, на седници 

одржаној 27. децембра 2010. године донела је 
 

 

ОДЛУКУ 

О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

РАДНОМ ВРЕМЕНУ 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о радном времену (''Службени 

гласник града Ваљева'', број  22/08 и 4/09) у члану 
18. став 1. мења се и гласи: 

''Надзор над спровођењем одредаба ове 

одлуке, врше градске управе - одељења надлежна 

за послове комуналне инспекције и комуналне 

полиције.'' 

У ставу 2. после речи: ''инспектору'' додају 

се речи: ''односно комуналном полицајцу''. 

 

Члан 2. 

 Члан 19. мења се и гласи:  

''У вршењу надзора комунални инспектор 

односно комунални полицајац изриче и наплаћује 
новчане казне на месту извршења прекршаја, 

подноси пријаву надлежном органу за учињено 

кривично дело, подноси  захтев за покретање 

прекршајног поступка и обавештава други 

надлежан орган да предузме мере из своје 

надлежности.'' 

 

Члан 3. 

После члана 19. додаје се члан 19а. који гласи: 

 

''Члан 19а. 
 

 О наплаћеној новчаној казни на месту 

извршења прекршаја комунални инспектор 

односно комунални полицајац дужан је да 

учиниоцу прекршаја изда потврду. 

 Потврда из става 1. овог члана обавезно 

садржи: податке о учиниоцу прекршаја, означење 

прекршаја, време и место извршења прекршаја и 

износ изречене и наплаћене новчане казне. 

 Ако новчана казна не буде наплаћена на 

месту извршења прекршаја, комунални полицајац 

односно комунални инспектор ће учиниоцу 
прекршаја уручити позив да исту плати у року од 

осам дана од дана извршења прекршаја и доказ о 

извршеној уплати достави комуналној полицији 

односно комуналној инспекцији, са напоменом да 

ће уколико исту не плати у прописаном року 

против њега бити поднет захтев за покретање 

прекршајног поступка.'' 

 

Члан 4. 

У члану 20. став 1. износ: ''50.000 до  

500.000'' замењује се износом:''50.000,00 до 
1.000.000,00''.  

Тачка 2. мења се и гласи: 

''2. ако се не придржава радног времена 

утврђеног овом Одлуком (члан 6, 7. став 1. и 4., 

члан 12, 12а,12б,13, 15, 16 и 17.)'' 
Тачка 4. мења се и гласи: 

''4. ако комуналном инспектору односно 

комуналном полицајцу онемогући вршење надзора 

(члан 18. став 2.)'' 

У ставу 2. износ: ''5.000 до  25.000'' 

замењује се износом:''2.500,00 до 75.000,00''. 

У ставу 3. износ: ''10.000 до  250.000'' 

замењује се износом: ''5.000,00 до 250.000,00.'' 

 

Члан 5. 

После члана 20. додаје се члан 20а. који 
гласи: 

 

''Члан 20а. 

 

Новчаном казном која се наплаћује на 

месту извршења прекршаја у износу од 10.000,00 

динара  казниће се  правно лице, ако се не 

придржава радног времена утврђеног чланом 7. 

став 2. и 3. ове Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана 

новчаном казном која се наплаћује 

на месту извршења прекршаја у износу од 2.500,00 
динара казниће се одговорно лице у правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана 

новчаном казном која се наплаћује на месту 

извршења прекршаја у износу од 10.000,00 динара 

казниће се  предузетник.'' 

 

Члан 6. 

Овлашћује се Комисија за статутарна 

питања, организацију и нормативна акта 

Скупштине града Ваљева да утврди пречишћени 

текст ове одлуке. 
 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-75/2010-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 
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171. На основу члана 2. и 4. Закона о комуналним 

делатностима (''Службени гласник РС'', број 16/97 

и 42/98) и члана 35. став 1. тачка 6) Статута града 
Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', број 

19/08), Скупштина града Ваљева на седници 

одржаној 27. децембра 2010. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА, ПУТЕВА 

И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У 

ОПШТИНИ ВАЉЕВО 

 
Члан 1. 

У Одлуци о одржавању улица, путева и 

других јавних површина у општини Ваљево 

(''Службени гласник општине Ваљево'', број 

3/99,1/02 и 1/06) назив одлуке мења се и гласи: 

''Одлука о одржавању улица, путева и других 

јавних површина у граду Ваљеву''. 

 

Члан 2. 

Члан 1. мења се и гласи:  

''Овом одлуком прописују се услови и 

начин одржавања улица, путева и других јавних 
површина у насељеним местима на територији 

града Ваљева , а који нису уређени Одлуком о 

путевима.'' 

 

Члан 3. 

У члану 3. став 2. речи: ''Скупштина 

општине Ваљево'', замењују се речима: 

''Скупштина града Ваљева''. 

 

Члан 4. 

У члану 9. став 4. и 6. речи: ''Одељење 
Општинске управе надлежно за комуналне 

послове'' замењују се речима: ''одељење Градске 

управе за локални развој, привреду, урбанизам и 

комуналне послове надлежно за урбанизам''. 

 

Члан 5. 

У члану 12. став 2. речи: ''Одељење 

Општинске управе надлежно за комуналне 

послове'' замењују се речима: ''одељење Градске 

управе за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове надлежно за 

инспекцијске послове.'' 
 

Члан 6. 

 У члану 18 став 2. речи: ''Одељење 

Општинске управе надлежно за комуналне 

послове'' замењују се речима: ''одељење Градске 

управе за локални развој, привреду, урбанизам и 

комуналне послове надлежно за  урбанизам''. 

 У ставу 4. речи: ''Општинске управе'' 

замењују се речима: ''Градске управе за локални 

развој, привреду, урбанизам и комуналне послове''. 

 
 

 

Члан 7. 

 У члану 20. став 1. реч: ''бочним'' брише 

се. 
 У ставу 2. речи: ''Општинске управе'' 

замењују се речима: ''Градске управе за локални 

развој, привреду, урбанизам и комуналне послове''. 

 

Члан 8. 

 У члану 22. и 23. став 3. речи: ''Општинске 

управе'' замењују се речима: ''Градске управе за 

локални развој, привреду, урбанизам и комуналне 

послове'' 

 

Члан 9. 
У члану 28. став 1. износ: ''10.000 до 

500.000'' замењује се износом: ''50.000,00 до 

1.000.000,00''. 

Тачка 15. мења се и гласи:  

''15. поступи супротно забрани из члана 27. 

тачка 1,2,3,4,5,7,9. и 11. ове Одлуке.'' 

У ставу 2. износ: ''500 до 25.000'' замењује 

се износом: ''2.500,00 до 75.000,00''. 

После става 2. додају се ставови 3. и 4. 

који гласе:  

''Новчаном казном која се наплаћује на 

месту извршења прекршаја у износу од 10.000,00 
динара казниће се правно лице, ако поступи 

супротно забрани из члана 27. тачка 6. и 8. ове 

одлуке. 

За прекршај из става 3. овог члана 

новчаном казном која се наплаћује на месту 

извршења прекршаја у износу од 2.500,00 динара  

казниће се одговорно лице у  правном лицу.'' 

 

Члан 10. 

У члану 29. став 1. тачка 14. мења се и 

гласи: 
''14. поступи супротно забрани из члана 27. 

тачка 1,2,3,4,5,7,9. и 11. ове Одлуке''. 

Став 2. мења се и гласи: 

''Новчаном казном која се наплаћује на 

месту извршења прекршаја у износу од 10.000,00 

динара казниће се  предузетник за прекршај из 

члана 27. тачка 6. и 8. ове Одлуке.''  

 

Члан 11. 

У члану 30. став 1. износ: ''500 до 25.000'' 

замењује се износом: ''2.500,00 до 75.000,00''. 

Тачка 12. мења се и гласи: 
''12. поступи супротно забрани из члана 27. 

тачка 1,2,3,4,5,7. и 9. ове Одлуке.'' 

Став 2. мења се и гласи: 

''Новчаном казном која се наплаћује на 

месту извршења прекршаја у износу од 2.500,00 

динара казниће се физичко лице за прекршај из 

члана 27. тачка 6,8,10. и 11. ове Одлуке''. 

 

Члан 12. 

У члану 31. став 1. мења се и гласи: 

 
''Надзор над спровођењем одредаба ове 

одлуке врше одељења Градске управе за локални 
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развој, привреду, урбанизам и комуналне послове 

надлежна за комуналне послове и послове 

комуналне полиције.'' 
У ставу 2. реч: ''општински'' брише се. 

После става 2. додаје се став 3. који гласи: 

''У вршењу надзора овлашћена лица 

комуналне инспекције односно комуналне 

полиције  изричу и наплаћују новчану казну на 

месту извршења прекршаја, подносе пријаве 

надлежном органу за учињено кривично дело, 

подносе захтеве за покретање прекршајног 

поступка, обавештавају други надлежан орган да 

предузме мере из своје надлежности и обављају 

друге послове прописане законом.'' 
 

Члан 13. 

 После члана 31. додаје се члан 31а. који 

гласи: 

 

''Члан 31а. 

 

 О наплаћеној новчаној казни на месту 

извршења прекршаја комунални инспектор 

односно комунални полицајац дужан је да 

учиниоцу прекршаја изда потврду. 

 Потврда из става 1. овог члана обавезно 
садржи: податке о учиниоцу прекршаја, означење 

прекршаја, време и место извршења прекршаја и 

износ изречене и наплаћене новчане казне. 

 Ако новчана казна не буде наплаћена на 

месту извршења прекршаја, комунални инспектор 

односно комунални полицајац ће учиниоцу 

прекршаја уручити позив да исту плати у року од 

осам дана од дана извршења прекршаја и доказ о 

извршеној уплати достави комуналном инспектору 

односно комуналном полицајцу, са напоменом да 

ће уколико исту не плати у прописаном року 
против њега бити поднет захтев за покретање 

прекршајног поступка.'' 

Члан 14. 

Овлашћује се Комисија за статутарна 

питања, организацију и нормативна акта 

Скупштине града Ваљева да утврди пречишћени 

текст ове одлуке.  

Члан 15. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

 
Скупштина града Ваљева 

Број:011-77/2010-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 

 

 

 

 

172. На основу члана 2. и 4. Закона о комуналним 
делатностима (''Службени гласник РС'', број 16/97 

и 42/98) и члана 35. став 1. тачка 6) Статута града 

Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', број 

19/08), Скупштина града Ваљева на седници 

одржаној 27. децембра 2010. године, донела је  
 

ОДЛУКУ 

О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  

УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ПАРКОВА, 

ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о  уређењу и одржавању 

паркова, зеленик и рекреационих површина 

(''Службени гласник општине Ваљево'', број 3/99 и 
1/06) у члану 1. речи:''општине Ваљево'' замењују 

се речима: ''града Ваљева''. 

 

Члан 2. 

У члану 3. став 1. речи: ''Скупштина 

општине Ваљево'', замењују се речима: 

''Скупштина града Ваљева''.  

 

Члан 3. 

У члану 13. речи: ''општине Ваљево'' 

замењују се речима: ''града Ваљева''. 

 
Члан 4. 

 У члану 17. став 1. мења се и гласи: 

''Надзор над спровођењем одредаба ове 

одлуке врше одељења  Градске  управе за локални 

развој, привреду, урбанизам и комуналне послове 

надлежна за комуналне послове и   послове 

комуналне полиције.'' 

 У ставу 2. реч: ''општински'' брише се. 

После  става 2. додаје се нови став 3. који 

гласи: 

 ''У вршењу надзора  овлашћена лица  
комуналне инспекције односно комуналне 

полиције изричу и наплаћују новчане казне на 

месту извршења прекршаја, подносе пријаву 

надлежном органу за учињено кривично дело, 

подносе  захтев за покретање прекршајног 

поступка, обавештавају други надлежан орган да 

предузме мере из своје надлежности и обављају 

друге послове прописане законом.'' 

 Досадашњи став 3. постаје став 4. 

 

Члан 5. 

 После члана 17. додаје се члан 17а. који 
гласи: 

 

''Члан 17а. 

 

 О наплаћеној новчаној казни на месту 

извршења прекршаја комунални инспектор 

односно комунални полицајац дужан је да 

учиниоцу прекршаја изда потврду. 

 Потврда из става 1. овог члана обавезно 

садржи: податке о учиниоцу прекршаја, означење 

прекршаја, време и место извршења прекршаја и 
износ изречене и наплаћене новчане казне. 
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 Ако новчана казна не буде наплаћена на 

месту извршења прекршаја, комунални инспектор 

односно комунални полицајац ће учиниоцу 
прекршаја уручити позив да исту плати у року од 

осам дана од дана извршења прекршаја и доказ о 

извршеној уплати достави комуналном инспектору 

односно комуналном полицајцу, са напоменом да 

ће уколико исту не плати у прописаном року 

против њега бити поднет захтев за покретање 

прекршајног поступка.'' 

 

Члан 6. 

У члану 18. став 1. износ: ''10.000 до 

500.000'' замењује се износом: ''50.000,00 до 
1.000.000,00''. 

У ставу 2. износ: ''500 до 25.000'' замењује 

се износом: ''2.500,00 до 75.000,00'' 

Члан 7. 

 

У члану 19. став 1. износ ''10.000 до 

500.000'' замењује се износом: ''50.000,00 до 

1.000.000,00''. 

Алинеја 1. мења се и гласи: 

''-које на зеленим површинама поступи 

противно забрани из члана 11. тачка 6, 9, 13,14. и 

15. ове Одлуке'' 
У ставу 2. износ: ''500 до 25.000'' замењује 

се износом: ''2.500,00 до 75.000,00''. 

После става 2. додају се ставови 3. и 4. 

који гласе: 

'' Новчаном казном која се наплаћује на 

месту извршења прекршаја у износу од 10.000,00 

динара  казниће се  правно лице за прекршај из 

члана 11. тачка 4. и 7. ове Одлуке. 

За прекршај из става 3. овог члана 

новчаном казном која се наплаћује 

на месту извршења прекршаја у износу од 2.500,00 
динара казниће се одговорно лице у правном 

лицу.'' 

 

Члан 8. 

У члану 20. став 1. алинеја 1. мења се и 

гласи: 

''- поступи противно забрани из члана 11. тачка 

6,9,13,14. и 15. ове Одлуке'' 

 После става 1. додаје се став 2. који гласи: 

 ''Новчаном казном која се наплаћује на 

месту извршења прекршаја у износу од 10.000,00 

динара  казниће се  предузетник за прекршај из 
члана 11. тачка 4. и 7. ове Одлуке.'' 

 

Члан 9. 

У члану 21. став 1. износ: ''500 до 25.000'' 

замењује се износом: ''2.500,00 до 75.000,00''. 

Алинеја 1. мења се и гласи: 

''- који на зеленим површинама поступи 

противно забрани из члана 11. тачке 

1,2,6,8,9,10,12,13,14. и 15. ове Одлуке''  

Став 2. мења се и гласи: 

''Новчаном казном која се наплаћује на 
месту извршења прекршаја у износу од 2.500,00 

динара  казниће се  физичко лице за прекршај из 

члана 11. тачка 3,4,5,7. и 11. ове Одлуке.'' 

 
Члан 10. 

Овлашћује се Комисија за статутарна 

питања, организацију и нормативна акта 

Скупштине града Ваљева да утврди пречишћени 

текст ове одлуке.  

 

Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

 
Скупштина града Ваљева 

Број:011-79/2010-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 

 

 

173. На основу члана 4. став 2. Закона о 

комуналним делатностима (''Службени гласник 

РС'', број 16/97 и 42/98) и члана 35. став 1. тачка 6) 

Статута града Ваљева (''Службени гласник града 
Ваљева'', број 19/08), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 27. децембра 2010. године, 

донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

 

Члан 1. 
У Одлуци о јавним паркиралиштима 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 6/09) у 

члану  15. после речи: ''установа'' додаје се запета, 

везник ''и'' брише се, а после речи: ''лица'' додају се 

речи: ''и предузетника''. 

 

Члан 2. 

 У члану 27. став 1. мења се и гласи: 

''Надзор над спровођењем одредаба ове 

одлуке, врше градске управе - одељења надлежна 

за комуналне послове, послове саобраћаја и   

комуналне полиције.'' 
 После става 2. додаје се став 3. који гласи: 

 ''У вршењу надзора  овлашћена лица 

комуналне инспекције односно комуналне 

полиције  изричу и наплаћују новчане казне на 

месту извршења прекршаја, подносе пријаву 

надлежном органу за учињено кривично дело, 

подносе захтев за покретање прекршајног 

поступка, обавештавају други надлежан орган да 

предузме мере из своје надлежности и обављају 

друге послове прописане законом.'' 
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Члан 3. 

 После члана 27. додаје се члан 27а. који 

гласи: 
 

''Члан 27а. 

 

 О наплаћеној новчаној казни на месту 

извршења прекршаја комунални инспектор 

односно комунални полицајац дужан је да 

учиниоцу прекршаја изда потврду. 

 Потврда из става 1. овог члана обавезно 

садржи: податке о учиниоцу прекршаја, означење 

прекршаја, време и место извршења прекршаја и 

износ изречене и наплаћене новчане казне. 
 Ако новчана казна не буде наплаћена на 

месту извршења прекршаја, комунални инспектор 

односно комунални полицајац ће учиниоцу 

прекршаја уручити позив да исту плати у року од 

осам дана од дана извршења прекршаја и доказ о 

извршеној уплати достави комуналном инспектору 

односно комуналном полицајцу, са напоменом да 

ће уколико исту не плати у прописаном року 

против њега бити поднет захтев за покретање 

прекршајног поступка.'' 

 

Члан 4. 
У члану 28. став 1. износ: ''5.000 до 

500.000'' замењује се износом:'' 50.000,00 до 

1.000.000,00''. 

У ставу 2. износ: ''250 до 25.000'' замењује 

се износом: ''2.500,00 до 75.000,00''. 

 

Члан 5. 

У члану 29. став 1. износ: ''5.000 до 

500.000'' замењује се износом: 

'' 50.000,00 до 1.000.000,00''. 

Тачке 5. и 6. мењају  се и гласе: 
''5. поступи супротно забранама из члана 

23. став 1. тачке 3, 4, 5, 6, 7.и 8. 

6. предузима радње из члана 23. став 2. 

тачке 1,2,3,4. и 5.'' 

У ставу 2. износ: ''250 до 25.000'' замењује 

се износом: ''2.500,00 до 75.000,00'' а износ: ''2.500 

до 250.000'' замењује се износом: ''5.000,00 до 

250.000,00''. 

У ставу 3. износ: ''250 до 25.000'' замењује 

се износом: ''2.500,00 до 75.000,00''. 

 

Члан 6. 
 У члану 30. став 1. износ: ''5.000 до 

500.000'' замењује се износом:'' 50.000,00 до 

1.000.000,00''. 

 У ставу 2. износ: ''250 до 25.000'' замењује 

се износом: ''2.500,00 до 75.000,00'' а износ: ''2.500 

до 250.000'' замењује се износом: ''5.000,00 до 

250.000,00''. 

 

Члан 7. 

После члана 30. додаје се члан 30а. који 

гласи: 
 

''Члан 30а. 

 Новчаном казном која се наплаћује на 

месту извршења прекршаја у износу од 10.000,00 

динара  казниће се правно лице, ако: 
1. поступи супротно забранама из члана 23. 

став 1. тачка 1. и 2. и 

2. предузима радње из члана 23. став 2. тачка 

6.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

одговорно лице у правном лицу новчаном казном 

која се наплаћује на месту извршења прекршаја у 

износу од 2.500,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

предузетник новчаном казном која се наплаћује на 

месту извршења прекршаја у износу од 10.000,00 
динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

физичко лице новчаном казном која се наплаћује 

на месту извршења прекршаја у износу од 2.500,00 

динара.'' 

 

Члан 8. 

Овлашћује се Комисија за статутарна 

питања, организацију и нормативна акта 

Скупштине града Ваљева да утврди пречишћени 

текст ове одлуке.  

 
Члан 9. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-76/2010-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 
 

174. На основу члана 2. и 4. Закона о комуналним 

делатностима (''Службени гласник РС'', број 16/97 

и 42/98) и члана 35. став 1. тачка 6) Статута града 

Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', број 

19/08), Скупштина града Ваљева на седници 

одржаној 27. децембра 2010. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ЧИСТОЋИ 
 

 

Члан 1. 

У Одлуци о чистоћи (''Службени гласник 

општине Ваљево'', број 5/01- пречишћен текст, 6/03 

и 1/06) у члану 1. реч: ''општине'' замењују се 

речју: ''града'', а речи: ''Извршни одбор Скупштине 

општине''  замењују се речима: '' Градоначелник 

града Ваљева''. 

 

Члан 2. 
У члану 10. став 1. речи: ''Oргана управе 

надлежног за комуналне послове'' замењују се 
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речима: ''одељења Градске управе за локални 

развој, привреду, урбанизам и комуналне послове 

надлежног за комуналне послове''. 
У ставу 8. речи: ''органа надлежног за 

послове саобраћаја, урбанизма и комуналне 

инспекције'' замењује се речима: ''одељења Градске 

управе за  локални развој, привреду, урбанизам и 

комуналне послове надлежног за послове 

саобраћаја и комуналне послове''. 

У ставу 9. речи: ''Одељења надлежног за 

послове комуналне инспекције'' замењују се 

речима: ''одељења Градске управе за локални 

развој, привреду, урбанизам и комуналне послове 

надлежног за комуналне послове''. 
 

Члан 3. 

У члану 15. став 3. речи: ''Општински 

орган управе надлежан'' замењују се речима: 

''одељење Градске управе за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове 

надлежно''. 

 

Члан 4. 

У члану 16. став 4. мења се и гласи: 

''Фекалије се изручују у градску 

канализацију на местима које решењем одреди 
одељења Градске управе за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове 

надлежно за комуналне послове, по претходно 

прибављеном мишљењу санитарне инспекције и 

ЈКП ''Водовод-Ваљево.'' 

 

Члан 5. 

У члану 26. став 1. мења се и гласи: 

''Прање површина из члана 3. став 1. тачка 

1. ове одлуке врши се према плану прања јавних 

површина које доноси Предузеће за чистоћу, уз 
сагласност оснивача.'' 

После става 1. додају се нови ставови 2. и 

3. који гласе: 

''Прање површина из става 1. овог члана  

врши се само ноћу уколико је температура изнад 

4
0
C од 21 до 05 часова. 

 У плану из става 1. овог члана могу се  

одредити улице које се због мање фреквенције 

саобраћаја могу прати и дању  уз претходну 

сагласност Одељења Градске управе за локални 

развој, привреду, урбанизам и комуналне послове 

надлежног за послове саобраћаја.'' 
Досадашњи став 2. постаје став 4. 

 

Члан 6. 

 У члану 40. ставови 1. и 2.  мењају се и 

гласе: 

''Надзор над спровођењем одредаба ове 

одлуке, врше градске управе -  одељења надлежна 

за послове комуналне инспекције и комуналне 

полиције. 

 Одељење надлежно за послове комуналне 

инспекције врши редовну контролу реализације 
програма одржавања чистоће и чишћења јавних 

површина, о чему по потреби, доставља 

информацију Градоначелнику града Ваљева и ЈП 

''Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, 

путеве и изградњу Ваљева.''  
После става 2. додаје се нови став  3. који 

гласи: 

 ''У вршењу надзора  овлашћена лица 

комуналне инспекције односно комуналне 

полиције изричу и наплаћују новчане казне на 

месту извршења прекршаја, подносе пријаву 

надлежном органу за учињено кривично дело, 

подносе захтев за покретање прекршајног 

поступка, обавештавају други надлежан орган да 

предузме мере из своје надлежности и обављају 

друге послове прописане законом.'' 
 Досадашњи став 3. постаје став 4. 

 

Члан 7. 

После члана 40. додаје се члан 40а. који 

гласи: 

 

''Члан 40а. 

 

 О наплаћеној новчаној казни на месту 

извршења прекршаја комунални инспектор 

односно комунални полицајац дужан је учиниоцу 

прекршаја изда потврду. 
 Потврда из става 1. овог члана обавезно 

садржи: податке о учиниоцу прекршаја, означење 

прекршаја, време и место извршења прекршаја и 

износ изречене и наплаћене новчане казне. 

 Ако новчана казна не буде наплаћена на 

месту извршења прекршаја, комунални полицајац 

односно комунални инспектор ће учиниоцу 

прекршаја уручити позив да исту плати у року од 

осам дана од дана извршења прекршаја и доказ о 

извршеној уплати достави комуналном полицајцу 

односно комуналном инспектору, са напоменом да 
ће уколико исту не плати у прописаном року 

против њега бити поднет захтев за покретање 

прекршајног поступка.'' 

 

Члан 8. 

У члану 41. став 1. износ: ''10.000 до 

500.000'' замењује се износом: ''50.000,00 до 

1.000.000,00''. 

У ставу 2. износ: ''500 до 25.000'' замењује 

се износом: ''2.500,00 до 75.000,00''. 

 

Члан 9. 
У члану 42. став 1. износ: ''10.000 до 

500.000'' замењује се износом: ''50.000,00 до 

1.000.000,00''. 

У ставу 3. износ: ''500 до 25.000'' замењује 

се износом: ''2.500,00 до 75.000,00''. 

Став 4. мења се и гласи:  

''За прекршај из става 1. тачка 1. до 12. и 

тачке 16. до 22. овог члана казниће се физичко 

лице новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 

динара.'' 

После става 4. додају се ставови 5, 6. и 7. 
који гласе: 
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''Новчаном казном која се наплаћује на 

месту извршења прекршаја у износу од 10.000,00 

динара казниће се правно лице, ако не уклања 
падавине на прописан начин (члан 21. став 1. тачке 

2. и 3. и став 2. ове Одлуке). 

За прекршај из става 5. овог члана 

новчаном казном која се наплаћује на месту 

извршења прекршаја у износу од 2.500,00 динара 

казниће се одговорно лице у правном лицу. 

 За прекршај из става 5. овог члана 

новчаном казном која се наплаћује на месту 

извршења прекршаја у износу од 10.000,00 динара 

казниће се преузетник.'' 

  
Члан 10. 

У члану 43. став 1. мења се и гласи: 

''Новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 

динара казниће се за прекршај физичко лице ако: 

1.не поступи у складу са чланом 20. став 3. ове 

Одлуке 

2. поступи супротно забрани из члана 24. став 3. 

ове Одлуке 

3. поступи супротно забрани из члана 28. тачка 

5,6,7. и 11. ове Одлуке. 

 

Став 2. мења се и гласи: 
''Новчаном казном која се наплаћује на 

месту извршења прекршаја у износу од 2.500,00 

динара казниће се физичко лице, ако: 

1. не уклања падавине на прописан начин 

(члан 21. став 1. тачке 2. и 3. и став 2. ове Одлуке), 

2.поступи супротно забранама из члана 28. 

тачке 1, 3, 4, 8. и 9. ове Одлуке.'' 

Ставови 3, 4. и 5. бришу се.  

Члан 11. 

 Овлашћује се Комисија за статутарна 

питања, организацију и нормативна акта 
Скупштине града Ваљева да утврди пречишћени 

текст ове одлуке.  

 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гаснику града 

Ваљева''. 

 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-78/2010-04 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 

 

 

175. На основу члана 6. и 41. став 4. Закона о 

заштити природе (''Службени гласник РС'', бр. 

36/09 и 88/2010), члана 20. став 1. тачка 11) , члана 

32. став 1. тачка 6) и члана 66. став 3. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 

129/07) и члана 17. став 1. тачка 11) и члана 35. 
став 1. тачка 6) Статута града Ваљева (''Службени 

гласник града Ваљева'', бр. 19/08), Скупштина 

града Ваљева, на седници одржаној дана, 27. 

децембра 2010. године донела је 

 
 

ОДЛУКУ 

О 

ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ 

ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА ''КЛИСУРА 

РЕКЕ ГРАДАЦ'' 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о заштити Предела изузетних 

одлика ''Клисура реке Градац'' (''Службени гласник 
општине Ваљево'', бр. 1/2001) у члану 3. речи: 

''општине Ваљево'', замењују се речима: ''града 

Ваљева''. 

 

Члан 2. 

У члану 4. став 1. тачка 9. реч: 

''старатеља'', замењује се речју: ''управљача''. 

 

Члан 3. 

Члан 5. мења се и гласи:  

''Заштита, управљање, коришћење и 

унапређење Предела изузетних одлика ''Клисура 
реке Градац'' спроводи се према Плану управљања. 

План управљања доноси се у складу са 

законом. 

Сагласност на План управљања даје 

одељење Градске управе за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове 

надлежно за послове заштите животне средине (у 

даљем тексту: надлежно одељење), по претходно 

прибављеном мишљењу Завода за заштиту 

природе Србије.   

План управљања  доноси се  за период од 
десет година, а остварује се годишњим програмима 

управљања, на које сагласност даје надлежно 

одељење. 

Извештај о остваривању годишњег 

програма за претходну годину и годишњи програм 

управљања за наредну годину,   доставља се 

надлежном одељењу  до 15. децембра текуће 

године, а извештај о остваривању Плана 

управљања најкасније 60 дана пре истека периода 

за који је донет.'' 

 

Члан 4. 
Члан 6. мења се и гласи: 

 

''Пределом изузетних одлика ''Клисура 

реке Градац'' управља Еколошко друштво ''Градац'' 

из Ваљева (у даљем тексту: Управљач) у складу са 

законом.'' 

 

 

Члан 5. 

Члан 7. мења се и гласи: 

 
 ''У управљању Пределом изузетних одлика 

''Клисура реке Градац'' Управљач је дужан да: 
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1)чува заштићено подручје и спроводи прописане 

режиме заштите; 

2)унапређује и промовише заштићено подручје; 
3)доноси план управљања и акт о унутрашњем 

реду и чуварској служби утврђен актом о заштити; 

4)обележи заштићено подручје, границе и режим 

заштите у складу са посебним правилником о 

начину обележавања; 

5)осигура неометано одвијање прородних процеса 

и одрживог коришћења заштићеног подручја; 

6)даје сагласност за обављање научних 

истраживања, извођење истражних радова, 

снимање филмова, постављање привремених 

објеката на површинама у заштићеном подручју и 
даје друга одобрења у складу са законом и 

правилником о унутрашњем реду и чуварској 

служби; 

7)обезбеди надзор над спровођењем услова и мера 

заштите природе; 

8)прати кретање и активности посетилаца и 

обезбеђује обучене водиче за туристичке посете; 

9)води евиденције о природним вредностима и о 

томе доставља податке заводу; 

10)води евиденцију о људским активностима, 

делатностима и процесима који представљају 

фактор угрожавања и оштећења заштићеног 
подручја и о томе доставља податке заводу и 

министарству надлежном за послове заштите 

животне средине; 

11)води евиденцију о непокретностима са 

подацима од значаја за управљање заштићеним 

подручјем; 

12)у сарадњи са републичком инспекцијом и 

органима безбедности спречава све активности и 

делатности које су у супротности са актом о 

заштити и представљају фактор угрожавања и 

девастације заштићеног подручја; 
13)доноси акт о накнадама; 

14)врши и друге послове утврђене законом и овом 

Одлуком. 

Ако управљач вршењем послова из става 

1. тач. 1), 6) и 7) овог члана утврди да је учињен 

прекршај или постоји основана сумња да је 

учињено кривично дело или привредни преступ, 

овлашћен је и дужан да поднесе одговарајућу 

пријаву или захтев за покретање прекршајног 

поступка.'' 

Члан 6. 

У члану  8. ставови  1. и 2. мењају се и 
гласе:  

 

''Управљач доноси Правилник о 

унутрашњем реду и чуварској служби уз 

сагласност надлежног одељења. 

Правилником из става 1. овог члана 

утврђују се правила за спровођење прописаног 

режима заштите Предела изузетних одлика 

''Клисура реке Градац'', у складу са законом, а 

нарочито:  

- начин понашања посетилаца и других 

корисника при кретању, боравку и 

обављању послова на заштићеном 

подручју; 

- начин обављања делатности при 
коришћењу природних ресурса и простора 

за изградњу објеката; 

- места, површине и објекти у којима се због 

очувања дивљих биљака и животиња и 

других вредности ограничава кретање или 

забрањује и ограничава обављање 

одређених радњи, као и трајање тих мера; 

- врсте дивљих биљака и животиња чије је 
коришћење, односно брање, сакупљање и 

излов ограничено, као и начин и услови 

обављања тих радњи; 

- услови заштите приликом обављања 
научних истраживања и образовних 

активности; 

- места и услови за одлагање отпада; 

- начин одржавања уредности и чистоће 
заштићеног подручја; 

- поступак издавања сагласности и других 
аката корисницима од стране управљача; 

- начин и организација чуварске службе, 
чувања заштићеног природног добра, 

опрема и средства неопхопдна за чување и 

одржавање; 

- начин спровођења превентивних мера 
заштите од пожара, других елементарних 

непогода и удеса.    

 

У ставу 3. реч:  ''Старалац'' замењује се 

речју: ''Управљач''. 

 
Члан 7. 

У члану 9. реч: ''Стараоца'' замењује се 

речју: ''Управљача'', а реч: ''општине'', замењује се 

речју: ''града''. 

 

Члан 8. 

Члан 10. брише се. 

Досадашњи чланови 11,12. и 13. постају 

чланови 10,11. и 12. 

 

Члан 9. 

У досадашњем члану 11. који постаје члан 
10. речи: ''Програмом из члана 5. ове Одлуке'', 

замењују се речима: ''Планом управљања из члана 

5. ове Одлуке''.  

 

Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-71/2010-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 

 



Страна 104 Службени гласник града Ваљева       27.  децембар  2010. године Број 13 

 
176. На основу члана 145. став 1. Закона о 

енергетици (''Службени гласник РС'', број 84/04), 

члана 13. став 1. Закона о комуналним 
делатностима (''Службени гласни РС'', број 16/97 и 

42/98), члана 32.  и 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) 

и члана 35. став 1. тачка 6) Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 19/08), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 27. 

децембра  2010. године донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О  
ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О СНАБДЕВАЊУ 

ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о снабдевању топлотном 

енергијом (''Службени гласник града Ваљева'' број 

19/08) члан  24. став 3. реч: ''Градоначелник'' 

замењује се речима: ''Скупштина града''. 

 

Члан 2. 

 У члану 83. став 1. реч: ''Градоначелник'' 

замењује се речима: ''Скупштина града''. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-90/2010-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 
Горан Лучић,с.р. 

 

 

 

177. На основу члана 20. став 1. тачка 39) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/07) и члана 35.став 

1.тачка 6) Статута града Ваљева („Службени 

гласник града Ваљева“, број 19/08) Скупштина 

града Ваљева на седници одржаној дана 27. 

децембра .2010.године, донела је 

 
 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА 

УПРАВЉАЊА И ОДРЖАВАЊА 

СЕОСКИХ ВОДОВОДА „КУКАЉ“ И 

„ПРСКАВАЦ“  

ЈКП „ВОДОВОД“ ВАЉЕВО 

 

 

Члан 1. 
У Одлуци о поверавању послова 

управљања и одржавања сеоских водовода 

„Кукаљ“ и „Прскавац“ ЈКП „Водовод“ Ваљево ( 

„Службени гласник града Ваљева“, број 26/08 и 

12/09) у члану 2. речи : „две године „ замењују се 
речима „укупно четири године“.  

 

Члан 2. 

Ову oдлуку објавити у „Службеном 

гласнику града Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011- 73/2010-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 
Горан Лучић,с.р. 

 

 

178. На основу члана 7. став 1. Одлуке о накнади за 

коришћење градског грађевинског земљишта 

(''Службени гласник општине Ваљево'', број 3/96, 

7/96, 4/99, 2/02, 3/02-пречишћен текст, 2/03, 3/03-

пречишћен текст, 1/06, 2/06, 22/07 и „Службени 

гласник града Ваљева“, број 13/09) и члана 35. став 

1. тачка 14) Статута града Ваљева (''Службени 

гласник града Ваљева'', број 19/08), Скупштина 

града Ваљева, на седници одржаној 27. децембра 
2010. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ  

О  

УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ НАКНАДЕ ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 

 

 

1. Накнада за коришћење градског грађевинског 

земљишта по 1 м
2
 стамбеног простора у III зони 

износи 0,30 динара, а примењиваће се од 

01.01.2011. године. 

 

2. Даном доношења овог решења престаје да важи 

Решење о утврђивању вредности накнаде за 

коришћење грађевинског земљишта (''Службени 

гласник града Ваљева'', број 13/09). 

 

3. Решење објавити у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

 

 
Скупштина града Ваљева 

Број:418-5/2010-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 

 

 

179. На основу члана 22. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 

интереса («Сл. гласник РС» број 25/00, 25/02, 

107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној 

самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07), члана 
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35.став 1. тач.18 Статута града Ваљева («Службени 

гласник града Ваљева» број 19/08) Скупштина 

града Ваљева на седници одржаној дана 27. 
децембра 2010. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Измене и допуне 

Програма пословања 

Јавног предузећа «Дирекција за урбанизам, 

грађевинско земљиште, путеве и изградњу 

Ваљева» за 2010. годину- ребаланс 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 

Програма пословања Јавног предузећа «Дирекција 
за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и 

изградњу Ваљева» за 2010 годину –ребаланс, који 

је усвојио Управни одбор Јавног предузећа 

«Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, 

путеве и изградњу Ваљева» Одлуком број  2764/ 10   

од 8.12.2010. године. 

2. Ово Решење са Изменама и допунама Програма 

пословања Јавног предузећа «Дирекција за 

урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и 

изградњу Ваљева» за 2010 годину- ребаланс 

доставити: Министарству трговине и услуга; 

Министарству рада и социјалне политике; 
Министарству за државну управу и локалну 

самоуправу и Министарству финансија, односно 

надлежној организационој јединици Управе за 

трезор. 

3. Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: О2- 75 / 10-02 

 

Председник 
Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 

 

 

 

180. На основу члана 22. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 

интереса («Сл. гласник РС» број 25/00, 25/02, 

107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној 

самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07), члана 

35.став 1. тач.18 Статута града Ваљева («Службени 

гласник града Ваљева» број 19/08) Скупштина 
града Ваљева на седници одржаној дана 27. 

децембра 2010  године донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Измене и допуне 

Програма пословања 

Јавног комуналног предузећа «Водовод» 

Ваљево за 2010. годину (ребаланс) 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 
Програма пословања Јавног комуналног предузећа 

«Водовод» за 2010 годину (ребаланс), који је 

усвојио Управни одбор Јавног комуналног 

предузећа «Водовод» Ваљево Одлуком број 01-
5984/3 од 03.12.2010. године. 

2. Ово Решење са Изменама и допунама 

Програма пословања Јавног комуналног предузећа 

« Водовод» Ваљево за 2010 годину (ребаланс) 

доставити: Министарству трговине и услуга; 

Министарству рада и социјалне политике; 

Министарству за државну управу и локалну 

самоуправу и Министарству финансија, односно 

надлежној организационој јединици Управе за 

трезор. 

3. Решење објавити у «Службеном гласнику 
града Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: О2-  73 /10-02 

 

Председник 

Скупштине града ваљева 

Горан Лучић,с.р. 

 

 

 

 
181. На основу члана 22. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 

интереса («Сл. гласник РС» број 25/00, 25/02, 

107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној 

самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07), члана 

35.став 1. тач.18 Статута града Ваљева («Службени 

гласник града Ваљева» број 19/08) Скупштина 

града Ваљева на седници одржаној дана 27. 

децембра 2010.  године донела је 

 

 
РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Измене и допуне 

Програма пословања 

Јавног комуналног предузећа «Топлана-

Ваљево»  за 2010. годину 

 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 

Програма пословања Јавног комуналног предузећа 

«Топлана-Ваљево» Ваљево за 2010 годину, које је 

усвојио Управни одбор Јавног комуналног 

предузећа «Топлана-Ваљево» Ваљево  Одлуком 
број  4654 од 13.12.2010 године. 

2. Ово Решење са Изменама и допунама 

Програма пословања Јавног комуналног предузећа 

«Топлана-Ваљево» Ваљево за 2010 годину 

доставити: Министарству трговине и услуга; 

Министарству рада и социјалне политике; 

Министарству за државну управу и локалну 

самоуправу и Министарству финансија, односно 

надлежној организационој јединици Управе за 

трезор. 
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3. Решење објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 02-77/ 10-02 

 

Председник 

Скупштине града ваљева 

Горан Лучић,с.р. 

 

 

182. На основу члана 32. став 1. тачка 9) и члана 

66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике Србије'', 

број129/07), члана 35. став 1. тачка 9) Статута 

града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', 

број19/08) и члана 15. став 1. тачка 1) Уговора о 

организовању Јавног предузећа за коришћење 
водопривредног система Ровни Колубара Ваљева 

Ул. Поп Лукина 6А , као оснивачког акта број 

ОВ.бр. II 13/2010 од 20.10.2010.године oверен у 

Основном суду у Ваљеву С.Ј. Лајковац, Скупштина 

града Ваљева на седници одржаној 27.децембра 

2010. године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

СТАТУТ 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И 

КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ 

ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА 

СТУБО-РОВНИ „КОЛУБАРА“ ВАЉЕВО 

 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Јавног предузећа 

за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

„Колубара“ Ваљево број: 430/1-02 од 22.11.2010. 

године који је донео Управни одбор Јавног 
предузећа за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни 

„Колубара“ Ваљево Одлуком број: 430/1-02 од 

22.11.2010. године. 

 

2. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

града Ваљева'' 

 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 110-16/2010-04 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 

 

 

183. На основу члана 8. став 4. Одлуке о оснивању 

''Фонда Милорада Карамарковића'' (''Службени 

гласник општине Ваљево'', број 10/07 и ''Службени 

гласник града Ваљева'', број 7/2010) Скупштина 

града Ваљева на седници одржаној 27.децембра 

2010. године, донела је 

 
 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛА 

''ФОНДА МИЛОРАДА КАРАМАРКОВИЋА'' 

 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Правила ''Фонда 

Милорада Карамарковића'' број 110-17/2010-01 

која је донео Одбор ''Фонда Милорада 

Карамарковића'' на седници одржаној 

09.12.2010. године. 
 

2. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

града Ваљево'' 

 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 110-18 /2010-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 

 
 

184. На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о 

локалним изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07 ), 

Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 27. 

децембра 27. децембра  2010. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О  ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА  ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ВАЉЕВА 

 
 

I 

ГОРАНУ АЛЕКСИЋУ, престаје мандат 

одборника у Скупштини града Ваљева, због 

подношења оставке. 

 

II 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

III 

Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 
 

 

Скупштина града Ваљева 

Бр. 011- 269 /10-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 

 

 

185. На основу члана 48. став 1. и став 3. Закона о 
локалним изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07 ) 

и на основу члана 15. Пословника Скупштине 
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града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ 

број 4/09), Скупштина града Ваљева, на седници 

одржаној  27. децембра  2010. године, донела је  
 

 

ОДЛУКУ 

О  ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 

У  СКУПШТИНИ  ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

I 

ГОРДАНИ ДИКАНОВИЋ, из Ваљева, потврђује 

се мандат одборника у Скупштини града Ваљева, 

који му је додељен на место одборника коме је 

мандат престао пре истека времена на који је 
изабран. 

 

II 

Мандат новог одборника траје до истека мандата 

одборника Скупштине града Ваљева. 

 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења.  

 

IV 

Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 
 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011- 270 /10-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан  Лучић, с.р. 

 

 

186.На основу члана 40. Статута града Ваљева 
(''Сл. гласник града Ваљева'' бр. 19/08) и члана 17. 

Одлуке о радним телима Скупштине града Ваљева 

(''Сл. гласник града Ваљева'' бр.4/09), Скупштина 

града Ваљева, на седници одржаној 27. децембра  

2010. године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ  И  ИМЕНОВАЊУ  

ПРЕДСЕДНИКА  И ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА  

КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

 

I 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ: 

 

1. др Јоцић Зорица, дужности председника 

Комисије за друштвене делатности, именована 

Решењем Скупштине града Ваљева, бр.112-564/08-

04 од 09.09. 2008.године. 

2. Душко Ракић, дужности заменика председника 

Комисије за друштвене делатности, именована 
Решењем Скупштине града Ваљева, бр.112-564/08-

04 од 09.09. 2008.године. 

II 

ИМЕНУЈУ  СЕ: 

 
1. Душко Ракић, за председника Комисије за 

друштвене делатности, 

2. Сандра Јовановић, за заменика председника 

Комисије за друштвене делатности 

 

III 

Мандат именованих траје колико траје и 

мандат осталих чланова Комисије именованих 

Решењем Скупштине града Ваљева, бр.112-564/ 

08-04 од 09.09.2008.године. 

 
IV 

Решење ступа на снагу  даном  доношења. 

 

V 

Решење објавити у ''Службеном гласнику 

града Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 112- 254 /10-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 
Горан  Лучић,с.р. 

 

187.На основу члана 40. Статута града Ваљева 

(''Сл. гласник града Ваљева'' бр. 19/08) и члана 17. 

Одлуке о радним телима Скупштине града Ваљева 

(''Сл. гласник града Ваљева'' бр.4/09), Скупштина 

града Ваљева, на седници одржаној 27. децембра 

2010. године, донела је 

 

 

РЕШЕ ЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ  И  ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА 

МАНДАТНО ИМУНИТЕТСКЕ  КОМИСИЈЕ 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ Миломир Антонијевић, 

функције председника Мандатно имунитетске 

Комисије, именован Решењем Скупштине града 

Ваљева, бр.112-560/08-04 од 09. 09. 2008.године. 

 

II 

ИМЕНУЈЕ СЕ Вучићевић Александар, 
одборник, за председника Мандатно имунитетске 

Комисије. 

 

III 

Мандат именованог траје колико траје и мандат 

осталих чланова Комисије именованих Решењем 

Скупштине града Ваљева, бр.112-560/ 08-04 од 

09.09.2008.године. 

 

IV 

Решење ступа на снагу  даном  доношења. 
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V 

Решење објавити у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 
 

Скупштина града Ваљева 

Број: 112- 255 /10-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан  Лучић 

 

 
 

 

188.На основу члана 39. Закона о равноправности 

полова («Сл.гласник РС» бр. 104/09), члана 40. 

Статута града Ваљева («Сл. гласник града Ваљева» 

бр. 19/08) и члана 2. Одлуке о радним телима 

Скупштине града Ваљева ( Службени гласник 

града Ваљева бр. 4/09 ) Скупштина града Ваљева, 

на седници одржаној  27. децембра  2010. године, 
донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА  ГРАДА ВАЉЕВА 

ЗА  РОДНУ  РАВНОПРАВНОСТ 

 

I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ  Савет града Ваљева  за родну 

равноправност (у даљем тексту Савет) у следећем 

саставу: 

 
- председник: 

1.Наташа Перишић - Павловић, ХОРА 

 

- заменик председника: 

2.Зорица Ђоговић, директор Пореске 

управе Ваљево 

 

- чланови: 

3. Славица Павловић, представница 

Градске управе за друштвене делатности 

4. Драгана Грабовица, начелница у 

Служби за родну равноправност  заштитника 

грађана 

5. Вукајло Ненадовић, повереник за 

информације од јавног значаја града Ваљева 

 

II 

Задатак Савета за родну равноправност је 

да прати унапређивање, оснаживање и афирмацију 

равноправности полова, предлаже активности и 

предузимање мера посебно оних којима се 

остварује политика једнаких могућности на нивоу 

града. Прати прописе везане за рад НВО и прописе 
везане за унапређење родне равноправности. 

Подстиче јачање сарадње између органа локалне 

самоуправе и цивилног сектора, поставља 

одговарајуће институционалне, финансијске и 

стручне претпоставке, укључујући добру вољу и 

позитивну намеру свих релевантних субјеката у 

локалној заједници. Иницира и предлаже 

успостављање јединствене базе података са родно 

осетљивом статистиком на нивоу града. 

 
Савет о уоченом стању и предлозима за 

унапређење истог подноси извештај Скупштини 

града.  

 

III 

Мандат чланова Савета траје четири 

године. 

 

IV 

Административне послове за потребе 

Савета обавља Одељење за послове органа града а 
припрему аката за Савет врше Одељења Градске 

управе у оквиру својих надлежности. 

 

V 

Решење објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 112- 251 /10-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљевa 
Горан  Лучић,с.р. 

 

 

189.На основу члана 35. Статута града Ваљева 

(''Сл. гласник града Ваљева'' бр. 19/08), и члана 11. 

Одлуке о награди града Ваљева («Сл.гласник града 

Ваљева» бр. 13/09), Скупштина града Ваљева, на 

седници одржаној 27. децембра 2010. године, 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ 

НАГРАДЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ   Комисија за доделу награде града 

Ваљева у следећем саставу: 

  

 - председник - 

1.Гордана Дикановић , одборник  

 

 - чланови - 

2.др Завен Дер Хазаријан, одборник,  

3.Александар Маринковић, одборник, 
4.Станко Марковић, секретар Регионалне 

Привредне Коморе, 

5.Војислав Кецојевић, всс за спорт и јавне 

манифестације Градске управе за друштвене 

делатности, 

6.Катарина Маринковић, директор Центра за 

културу  

7.Дарија Ранковић, новинар Радио Патка, 

8.Милан Гајић, директор Пољопривредне школе 

са домом ученика, 

9.др Саша Пакевић, лекар интерниста, 
10.Јован Јовановић, председник Удружења 

архитеката Ваљево и 
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11.Жељко Крстивојевић, представник фирме 

“РОБОТАКТ“ 

II 
За секретара Комисије именује се 

Мирјана Голоскоковић, дипл. правник Одељења 

за друштвене делатности Градске управе за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове . 

Секретар Комисије обавља стручне и 

административне послове за потребе Комисије, без 

права одлучивања. 

III 

Мандат чланова Комисије траје две 

године. 
IV 

Задатак Комисије је да сачини обавештење 

о условима за доделу награде и утврди предлог 

одлуке о додељивању награде за дела по областима 

предвиђеним Одлуком о награди града Ваљева. 

V 

Доношењем овог Решења престају да важе 

решења Привременог органа општине Ваљево бр. 

112-384/07-04 од 09.03.2007.године и бр 112-

290/08-04 од 29.02.2008. године, и решење 

Скупштине града Ваљева бр. 112-728/08-04 од 

26.12.2008. године. 
 

VI 

Решење објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 112- 249 /10-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић,с.р. 
 

 

190.На основу  члана 32. став 1. тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи (« Службени гласник РС», 

број 129/07), члана 35. став 1. тачка 9) Статута 

града Ваљева («Сл. гласник града Ваљева» 19/08) и 

члана 23. став 1. и 2. тачка 1. Статута Апотеке 

«Ваљево» у Ваљеву, Скупштина града Ваљева, на 

седници одржаној  27. децембра 2010. године, 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ 
О  РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА 

АПОТЕКЕ «ВАЉЕВО» У  ВАЉЕВУ 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ мр Зага Милатовић, магистар 

фармације, дужности директора Апотеке «Ваљево»  

у Ваљеву, са даном 31. децембар 2010. године, на 

лични захтев, због стицања права на старосну 

пензију. 

 

II 
Решење доставити разрешеној, Апотеци и 

Одељењу за друштвене делатности, Градске управе 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове града Ваљева. 

 
 

Скупштина града Ваљева 

Број:112- 247 /10-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан  Лучић,с.р. 

 

 

191.На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник РС», 
број129/07), члана 35. став 1. тачка 9) Статута 

града Ваљева («Сл. гласник града Ваљева» 19/08) и 

члана 20. Статута Апотеке «Ваљево», Скупштина 

града Ваљева, на седници одржаној  27. децембра 

2010. године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О  ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА  ДУЖНОСТИ  

ДИРЕКТОРА 

АПОТЕКЕ «ВАЉЕВО»  У  ВАЉЕВУ 

 
I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Љиљана Милинковић, 

дипломирани Фармацеут за вршиоца дужности 

директора Апотеке «Ваљево» у Ваљеву,  почев од 

дана 01. јануара 2011. године. 

 

II 

Мандат вршиоца дужности директора траје до 

избора директора Апотеке «Ваљево» по основу 

конкурса, а  најдуже годину дана. 

 
III 

Решење доставити именованој, Апотеци и 

Одељењу за друштвене делатности, Градске управе 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове града Ваљева. 

 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112- 248 /10-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 
Горан  Лучић,с.р. 

 

 

 

192.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број129/07), 

члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС`` број 54/2009,73/2010), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева``број 19/08), и члана 11. 

Одлуке о буџету града Ваљева за 2010. годину 
(«Службени гласник града Ваљева`` број 13/09, 
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5/10, 10/10 ), Градоначелник града Ваљева дана 

22.11. 2010. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2010.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 13/09, 5/10,10/10) мењају се следеће 

апропријације: раздео 2, глава 001 - Градоначелник 

града и Градско веће, функционална 

класификација 110, економска класификација 421.- 

Стални трошкови износ ``280.000 `` мења се 

износом ``430.000 ``, економска класификација 423 
- Услуге по уговору ``7.500.000`` мења се износом 

``7.350.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-448/10-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 
 

193На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број129/07), 

члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС`` број 54/2009,73/2010), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева``број 19/08), и члана 11. 

Одлуке о буџету  града Ваљева за 2010. годину ( 

«Службени гласник  града Ваљева`` број 

13/09,5/10,10/10), Градоначелник града Ваљева 

дана 22.11. 2010. године  донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2010.годину  («Службени гласник града 

Ваљева» 13/09, 5/10,10/10) мењају се следеће 

апропријације: раздео 2, глава 016 – Дирекција за 

урбанизам, функционална класификација 410, 

економска класификација  423–Услуге по уговору 

износ  ``1.000.000`` мења се износом 

``950.000.000``,  економска класификација 426-
Материјал ``1.300.000`` мења се износом 

``1.350.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије  и 

Управи за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-454/10-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

194.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број129/07), 

члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС`` број 54/2009,73/2010), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева``број 19/08), и члана 11. 

Одлуке о буџету града Ваљева за 2010. годину ( 

«Службени гласник града Ваљева`` број 

13/09,5/10,10/10), Градоначелник града Ваљева 

дана 24.11.2010. године донео је:  

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2010.годину  («Службени гласник града 

Ваљева» 13/09, 5/10,10/10) мењају се следеће 

апропријације: раздео 2, глава 015 – Остали 

расходи буџета, функционална класификација 490, 

економска класификација 482 – 

Порези,обавезе,таксе, казне износ ``45.203.648 `` 

мења се износом ``43.003.648``, раздео 3, глава 

801-Јавно информисање, функционална 

класификација 830, економска класификација 423-

Услуге по уговору –Радио Ваљево износ 

``8.400.000`` мења се износом ``8.600.000``, раздео 
3,глава 001, Градска управа за локални 

развој,привреду,урбанизам и комуналне 

послове,функционална класификација 410, 

економска класификација 426-Материјал износ 

``5.500.000`` мења се износом `` 6.500.000``, глава 

002, Градска управа за друштвене 

делатности,финансије, имовинске и инспекцијске 

послове, функционална класификација 410, 

економска класификација ``421-Стални трошкови 

износ ``8.400.000`` мења се износом ``8.900.000``, 

економска класификација 426-Материјал износ 
``6.500.000`` мења се износом ``7.000.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-459/10-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

195.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број129/07), 

члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС`` број 54/2009,73/2010), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева``број 19/08), и члана 11. 

Одлуке о буџету  града Ваљева за 2010. годину 
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(«Службени гласник града Ваљева`` број 

13/09,5/10,10/10), Градоначелник града Ваљева 

дана 02.12.2010. године донео је:  

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2010.годину  («Службени гласник града 

Ваљева» 13/09, 5/10,10/10) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 501 – Установа за 

физичку културу Валис, функционална 

класификација 810, економска класификација  425– 

Текуће поправке и одржавање износ  ``3.400.000 `` 
мења се износом ``3.230.000``, уводи се економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ 

``170.000``,економска класификација, 426-

Материјал износ ``212.000`` мења се износом `` 

312.000``, економска класификација  511- Зграде и 

грађевински објекти износ ``2.000.000`` мења се 

износом ``1.900.000``. 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и 

Управи за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

Градоначелник града Ваљева 
Број: 40-471/10-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

196.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број129/07), 

члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС`` број 54/2009,73/2010), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева``број 19/08), и члана 11. 

Одлуке о буџету града Ваљева за 2010. годину ( 
«Службени гласник града Ваљева`` број 

13/09,5/10,10/10), Градоначелник града Ваљева 

дана 02.12.2010. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2010.годину  («Службени гласник града 

Ваљева» 13/09, 5/10,10/10) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 001 – Градска 

управа за локални развој, привреду, урбанизам и 
комуналне послове, функционална класификација 

410, економска класификација  411–Плате и 

додаци запослених износ  ``75.911.000`` мења се 

износом ``74.911.000``,  економска класификација 

412-Социјални доприноси ``13.654.000`` мења се 

износом ``13.474.000``, глава 002 – Градска управа 

за друштвене делатности, финансије и 

инспекцијске послове, функционална 

класификација 410, економска класификација  411–

Плате и додаци запослених износ  ``91.215.000`` 

мења се износом ``92.215.000``, економска 

класификација 412-Социјални доприноси 

``16.435.000`` мења се износом ``16.615.000``. 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и 
Управи за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-473/10-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

197.На основу члана 69.  Закона о буџетском 

систему (``Службени гласник РС``, број 54/2009 и 
73/2010), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и 

члана 12. Одлуке о буџету града  Ваљева за  2010. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

13/09,5/10,10/10) Градоначелник града Ваљева дана 

26.11.2010. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града 
Ваљева за 2010.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 13/09,5/10,10/10), раздео 2 - 

Градоначелник града и Градско веће, глава 003 - 

Буџетска резерва, функционална класификација 

130, економска класификација 499 - Текућа 

буџетска резерва, одобравају се средства у износу 

од 400.000 динара на име једнократне помоћи 

појединцима којима је угрожена егзистенција.  

2.Средства из тачке 1. овог решења  књижиће  се у 

оквиру раздела 3, глава 703, функционална 

класификација 090, економска класификација 472-
Накнаде из буџета -Права по одлуци. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-461 /2010-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

198.На основу члана 69.  Закона о буџетском 

систему (``Службени гласник РС``, број 54/2009  и 

73/2010), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и 

члана 12. Одлуке о буџету града Ваљева за 2010. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 
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13/09, 5/10, 10/10) Градоначелник града Ваљева 

дана 26.11.2010. године  донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града 

Ваљева за 2010.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 13/09,5/10,10/10), раздео 2 - 

Градоначелник града и Градско веће, глава 003 - 

Буџетска резерва, функционална класификација 

130, економска класификација 499 - Текућа 

буџетска резерва, одобравају се средства  у износу 
од 104.760  динара на име набавке стручне 

литературе.  

2.Средства из тачке 1. овог решења  књижиће се у 

оквиру раздела 2, глава 001, функционална 

класификација 110, економска класификација 426 -

Материјал. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-465/2010-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

199.На основу члана 69.  Закона о буџетском 

систему ( ``Службени гласник РС``, број 54/2009 и 

73/2010), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и 

члана 12. Одлуке о буџету града  Ваљева за  2010. 

годину (``Службени гласник  града Ваљева`` број 

13/09,5/10,10/10) Градоначелник града Ваљева дана 

06.12.2010. године  донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2010.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 13/09,5/10,10/10), раздео 2 – 

Градоначелник града и Градско веће, глава 003 - 

Буџетска резерва, функционална класификација 

130, економска класификација 499 – Текућа 

буџетска резерва, одобравају се средства у износу 

од 630.000  динара на име обезбеђења средстава за 

припрему ски стазе.  

2.Средства из тачке 1. овог решења  књижиће  се у 

оквиру раздела 3, глава 501, функционална 

класификација 810, економска класификација 426-

Материјал износ од 225.000 динара и економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ 

405.000. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40- 478 /2010-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

200.На основу члана 69.  Закона о буџетском 

систему ( ``Службени гласник РС``, број 54/2009 и 

73/2010), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и 

члана 12. Одлуке о буџету града Ваљева за  2010. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

13/09,5/10,10/10) Градоначелник града Ваљева дана 
06.12.2010. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града 

Ваљева за 2010.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 13/09,5/10,10/10), раздео 2 – 

Градоначелник града и Градско веће, глава 003 - 

Буџетска резерва, функционална класификација 

130, економска класификација 499 – Текућа 
буџетска резерва, одобравају се средства  у износу 

од 200.600 динара на име трошкова Џез фестивала. 

2.Средства из тачке 1. овог решења  књижиће  се у 

оквиру раздела 3, глава 408, функционална 

класификација 820, економска класификација 424-

Специјализоване услуге по уговору  износ 200.600 

динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 
Број: 40- 480 /2010-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

 

 

 

201.На основу члана 27. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 

интереса («Сл. гласник РС» број 25/00, 25/02 107/05 

и 108/05), члана 23. Закона о комуналним 

делатностима («Сл. гласник РС»број 16/97 и 42/98) , 
члана 1. Одлуке о давању сагласности на цене 

комуналних производа и комуналних услуга («Сл. 

гласник општине Ваљево број 3/98, 10/04 и 15/05 и 

4/07), члана 31. и 32. Тарифног система за обрачун 

испоручене топлотне енергије и извршених услуга 
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(«Сл. гласник града Ваљева» бр.20/08), 

Градоначелник града  Ваљева, дана 26.11. 2010. 

године донео је  
 

РЕШЕЊЕ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног 

одбора ЈКП «Топлана-Ваљево» Ваљево бр. 4282  
од 16.11 2010.године о усвајању обрачуна  цена за 

испоручену топлотну енергију: 

l   ЗА ОБРАЧУН ПО ПОТРОШЊИ 

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

А -  ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО ЦЕНЕ 

Vcop- изворна цена за испоручену топлотну 

енергију 

I  тарифна група . . . .   VcopI =     4,45    дин./kwh 

II тарифна група . . . .  VcopII =    8,90    дин./kwh 

III
 
тарифна група . . . . VcopIII =  5,34    дин./kwh 

Б  -  ФИКСНИ ДЕО ЦЕНЕ  

Fco-  цена за прикључну снагу 

Fco =. . . . . . . . . . . . .. . . . 162,94  дин./kwh · месец 

ll  ЗА ОБРАЧУН ПО м
2
 (ПАУШАЛНО) 

За објекте који немају уграђене мераче топлотне 

енергије у котларницама и предајним 

подстаницама, изворна цена за испоруку топлотне 

енергије износи: 

-I  тарифна група . . . . . . . . . . . . . .     69,37  дин/м
2 
 

-II тарифна група . . . . . . . . . . . .. .    138,74  дин/м2 

-III
 
тарифна група . . . . . . . . . . . . .      83,24  дин/м

2
 

 

2.Одобрене цене из Ценовника услуга ЈКП 

«Топлана Ваљево» су без ПДВ-а,  који ће се у 

складу са Законом о ПДВ («Сл. гласник РС» бр. 

84/04 и 86/04 )и Правилником о утврђивању добара 
и услуга чији се промет опорезује по посебној 

стопи ПДВ ( «Сл. гласник РС» бр. 108/04 ) посебно 

обрачунавати и приказивати.
 

3.Цене из тачке 1. овог решења примењиваће се 

01.12..2010.године 

 
4.Ово Решење доставити Министарству трговине и 

услуга, Министарству за државну управу и 

локалну самоуправу и ЈКП «Топлана-Ваљево» 

Ваљево. 

 

5.Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 38-18/10-02 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЈКП "ТОПЛАНА-ВАЉЕВО"  

Обилазни пут бб  
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На основу члана 32. и 33. Статута ЈКП "Ваљево" (ЈКП "Топлана-Ваљево"), Управни одбор 

предузећа је на својој  VII  седници одржаној 16.11.2010. године донео је 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Обрачуна цена за испоручену топлотну енергију: 

 

I   ЗА ОБРАЧУН  ПО  ПОТРОШЊИ ТОПЛОТНЕ  ЕНЕРГИЈЕ 

 

А/ ВАРИЈАБИЛНИ  ДЕО  ЦЕНЕ      

 VCp - цена за испоручену топлотну енергију    

 I Тарифна група  ------------ VcpI = 4,45 дин./кWh   

  - стамбени простор     

 II Тарифна група ------------ VcpII = 8,90 дин./кWh   

  - пословни простор     

 III Тарифна група ------------ VcpIII = 5,34 дин./кWh   

  - повлашћен простор     

        

      Цене су без ПДВ 
       

Б/ ФИКСНИ   ДЕО  ЦЕНЕ      

 FC - цена за прикључну снагу    

 FC = ------------ 162,94 дин./кW • mesec    

        

II    ЗА ОБРАЧУН  ПО m2 (ПАУШАЛНО) 

 

 За објекте који немају уграђене мераче топлотне енергије у котларницама и 

предајним подстаницама, цене за испоручену топлотну енергију износи : 

  

 I Тарифна група ------------------- 69,37 дин./m
2
    

 II Тарифна група ------------------- 138,74 дин./m
2
    

 III Тарифна група ------------------- 83,24 дин./m
2
    

     

    Цене су без ПДВ 

     

Примењује  се  од  01.12.2010. године. 
 ЈКП "Топлана-Ваљево" 

 Председник Управног одбора,  

 Дипл. инж. орг. Саша Ристивојевић,с.р. 

 

 

 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В а љ е в о  

Број: 4282  

Датум: 16.11.2010. године  

  

 

С А Д Р Ж А Ј 
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